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باشد که رات میها بهترین نمونة زندگی، زندگی ازواجِ مُطَهَّبرای خانواده

عفت و پاکدامنی و مقام واالی آنها را خودِ قرآن تائید کرده است و برای 

افراد از طریق وحی تربیت و پرورش یافته اند و  اَبَد روشن نموده که این

چون شایستگیِ آنها از فطرتِ اولیه در سرشتِ آنها بوده، لذا خداوند متعال 

آنها را برای پیغمبر آخرالزمان برگزید و فرمود که گفتار و کردار شما زنانِ 

پیامبر تا قیامت نمونه و راهنمای امت محمدیه علیه الصلواة والسالم 

 «لفؤم»بود...  خواهد





 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تقریظ موالنا سلیم اهلل خان صاحب 

انتها شایستة خداوند رب العالمین است که انسان را در عاالمم آب و  حمد و ستایش بی

گِل آفریده و به خملعت احسن تقویم آراسته و او را در میان همة آفریدگان برای جداکردن 

ۡمنَا بَنِٓي ﴿: خرد پیراسته و با آیةحق از باطل به زیور عقل و   .[25]اإلساراء:   ﴾َءاَدمَ َولَقَۡد َكرَّ

او را تحسین  فرموده و نعمتِ رسالت سید األنبیاء و امام المرسلین محمد رسول اهلل خاتم 

پایان بر محمد مصطفی احماد مجتبای   را به انسان بخشیده و درود و سالم بی صالنبیین 

ن است و وسیلة هدایت و نجات جملة عالمیان و بر ازواج )اهل باد که حبیب رب العالمی

( و همة اصحاب رضوان اهلل علیهم اجمعین که زندگی آنها نمونه اسات و  صبیت رسول 

بر پیروان آنها که به قرآن و حدیث و همة احکام اساالم ایماان آورده و از دورة رساالت    

 تاکنون واسطه و عالمت هستند.

موالناا عبادالعزیز خاالقی فاضاِل جامعاة فاروقیاة کرامای ِعلماا          اما بعد، عزیز مکرم 

واخالصا  کتابی در سیرت ملکة عفت و شمع خانة ختم نبوت حضرت عایشاه ملقاب باه    

د گردیدم منتألیف نموده که حقیر هم از مطالعة این کتابِ کمیاب بهره لحمیرا و صدیقه 

جاادة انصااو و عادالت خاارج     از اند و در تماام موضاوعات   و در کار خود موفق بوده

 اند.نشده

از فتنة منافقان و جریان سابائیت در تااریا اساالم     صهمانگونه که سایر یاران پیامبر 

مصون نماندند این گروه دربارة صدیقة کاینات هم بدنهادی کرده و در پای ایاذاء رساول    

ناد و  و اصحاب و اهل بیتِ ایشان و تکذیب قرآن مجیاد کاذاذها سایاه کارده ا     صخدا 

بعضی مسلمانان را به شک و تردید انداخته اند و الزم بود که در این مورد کتاابی نوشاته   

شود و موضوع برای آنها روشن شود که نویسندة عزیز این کتاب با استفاده از قرآنکریم و 
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هاا را روشان کناد و    کاای و تواریا صحیح توانسته اسات فریاب   صاحادیث نبی کریم 

ای از روی انصاو قضاوت کند و حقایق نقاب سازد تا هر خوانندهحقیقت را آشکار و بی

بر قلب او آشکار گردد، در خاتمه از حق تعالی امیدوارم کاه مسالمانان را از ایان تحفاه     

مند فرماید و جناب نویسنده را در خدمت به دین حنیف توفیق بیشاتر عطاا فرمایاد،    بهره

 آمین یا رب العالمین.

 

 سلیم اهلل خان –هجری قمری  3322ولی سنة جمادی اال 33دوشنبه 

 کراچی –جامعة فاروقیه 



 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

مجت ل فيهددل هلدد  فبهددحهل  فبهدد  ل تدد  ـالحمددهلل و فى ددل فالعدد ن يهددل    دد  الدد

 .(1)الطههرين بجمع ن

 اما بعد:

راو وقتی که خورشید اسالم در سرزمین عرب طلوع کرد و به زودی شعاع آن در اطا 

اثر گردید های باطله در برابر این پیشرفت محیرالعقول بیجهان گسترده شد و همة قدرت

های قیصر و کسری افتاد و همة پادشاهان از نام اسالم بر خود لرزیدناد و  و زلزله در کاخ

های روزافزون در برابر اسالم سرنگون گردیدناد، در آن هنگاام کاه دشامنان     همة قدرت

کارا با اسالم دشمنی کنند از راه حیله و مکر وارد شدند و به طور پنهانی توانستند آشنمی

سعی کردند تا قدرت متحد مسلمانان را پراکنده کنند و شیرازة بنیااد اساالم را پااره پااره     

های منافقانه ضربت قاطعی بر اسالم وارد خواهند کردند که با این حیلهسازند و خیال می

 کرد.

مقااام باااال و ارزش  للکااة عفاات ام المااعمنین عایشااه صاادیقه م ،در خااانوادة نبااوت

درخشانی داشت. تاریاِ اسالم از نامِ نیک ایشان درخشنده و روشن است، لکان دشامنانِ   

دوست نمای ظاهر میشِ باطن گرگ، زبان طعنه و بدگویی نسابت باه ساربازانِ پیاامبر و     

سارزنش قارار داده و   دراز کارده و آنهاا را هادوِ تیرهاای طعناه و       جماعت صحابه 

ها در بارة آنها سااختند تاا بادین وسایله     اساس شمرده و دروغکارهای اساسیِ آنها را بی

اتحاد اسالمی را متزلزل و شربت شیرینِ یگانگی مسلمانان را تلا و نااگوار ساازند آناان    

                                           
ستایش خدای راست و بس و درود بر پیامبر او که برگزیده است و بر خاندان او و یاران او و اهل   -1

 بیت او که پاکان هستند همگی.
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کاه   حتی به بزرگوارانی که در حَرمم پیامبر بوده اند نیز جسارت کرده اند یعنی باه کساانی  

قرآن مجید آنها را پاک و مقدس دانسته و آنها را اُمَّهاتِ مُعمِنین نامیده است، مرا که اگار  

داریِ ای بر دامن عفات و دیان  خدای نخواسته )پناه بر خدا( آنها نیکوسیرت نبودند و لکه

کرد و آنهاا  بود، هیچ وقت خداوند ذُوالجالل آنها را برای حبیب خود انتخاب نمیآنها می

 داد.ا مادران معمنین لقب نمیر

حضرت اُم المعمنین عایشه مانند نفوس قدسایه هماان قادر کاه بزرگاوار و پاکادامن       

هستند، همان قدر هم مظلوم و بُردبار هستند، مون گروهی در تاریا امت اسالم بودناد و  

یامبر هستند که سعی دارند هر طور شده، ثابت کنند که )پناه بر خدا( خداوند متعال برای پ

 هائی انتخاب کرده که عفیف نبوده و با خانوادة نبوت تناسب نداشته اند.آخرالزمان زن

برند تا یااران و  در حقیقت این گروه کسانی هستند که تمام کوشش خود را به کار می

روح سازند و به مردم را بی صمشاوران پیامبر و بخصوص اهل بیتِ هدایتگر پیامبر اکرم 

کسی که داخل خانة او و پیروان او این طاور اشاخاص باشاند، مگوناه      جهان بگویند که

 تواند پرممدار اصالح و خیر جهان و جهانیان باشد.می

و بیاانِ قادر و    صهای یاران جان نثاار رساول خادا    در منین مواقعی ذکر بزرگواری

الزم و بلکه در حُکم جهاد فی سبیل اهلل اسات، ماون    منزلت و عفت ازواج مطهرات 

که این گروه بقدری طعنه زده و بدگوئی کرده اند کاه آهان را باه رناگ طاال درآورده و      

خبر هستند از گفتار آن گروهِ گمراه فریب خاورده و نسابت باه    مردمانی که از حقیقت بی

 اند.بدگمان شده صاصحاب بزرگوار و ازواج مُطمهَّرات پیامبر 

توانند کاری رابر نصِّ قرآن نمیولی کارهای این گروه نقش بر آب است، زیرا در ب

های پیامبر را اظهار رضایت فرموده و زن صبکنند و مون خداوند از اصحاب پیامبر 

شود، من در این مادران معمنین نامیده، دیگر از گفتار یا نوشتة مخالفان میزی ثابت نمی

ام این موضوع را روشن و واضح کنم که وقتی خداوند نوشتة مختصر سعی کرده
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ِضَي ٱ﴿ فرماید:می ُ َعۡنهُۡم َوَرُضوْا َعۡنهُ رَّ فرماید و همة اصحاب را می (1).[353: التوبة] ﴾َّللَّ

تُهُمۡ ﴿ فرماید:کند و آنجا که میهیچیک را استثناء  نمی هََٰ ُجهُۥٓ أُمَّ همة . (2)[3]األحزاب:  ﴾َوأَۡزَوَٰ

ر برابر این نصِّ آشکار کند و دفرماید و هیچیک را  استثنا نمیهای پیامبر را میزن

 توان ادعای خالو کرد و منین و منان گفت.نمی

بنویسام ساخنان و    لآنچه سبب شد تا مند کلمه در بارة زندگی ام المعمنین عایشاه  

داشتند، پس از مراجعت  لحرمتی به آن حضرت نوشتارهائی بود که به نوعی اهانت و بی

گارفتن ویازای تحصایلی در کرامای بسار      از سفر بیت اهلل الحرام که مناد روزی بارای   

باه مان داد کاه در فصال آخارِ آن      « تمحریفِ قُرآن»ای بنام بردم یکی از دوستانم رسالهمی

رساله به این موضوع برخورد کردم که مجتهدی در بارة ازواج مطهَّرات سخنانی گفته بود 

 نبود. صکه مناسب شأن و منزلت همسران پیامبر اکرم 

ای در بارة طهارت و عفت مادرِ ماعمنین بنویسام و   دانستم مند صفحهبعد از آن الزم 

در ضمنِ مطالعه بعضی از دوستان پیشنهاد کردند این موضوع را جداگانه تالیف کنم تا هر 

هاائی  کند بر روشِ مادر معمنین عمل کند و تهمات زن و مرد مسلمان که آن را مطالعه می

 از بین برود. های مخالف رد و بدل شدهکه میان فرقه

در نوشتن این رساله از کتب معتبر اهل تسنن و اهل تشیع استفاده شده و به ویاهه باه   

 پرداختیم. ببا فاطمه و علی  لروابط آن حضرت 

 و حضرت ابان عبااس    و حضرت علی  لو حضرت فاطمه  لحضرت عایشه 

هاای  قلاب با یکدیگر دلبستگی و مودت داشته و  و هاشمی  یعنی خاندان صدیقی 

 مبارک آنها از مِرک کینه و حسد مثلِ آیینه پاک و مانند خورشید درخشان بوده است.

کنم که این رساله همة اوصااوِ کاملاة پساندیدة ملکاة عفات را روشان       من ادعا نمی

کند، بلکه به اندازة یک قطره از دریاست. به قول آن گنجشکی که باا ناوک خاود آب    می

                                           
 .«از او خشنود شدندخداوند از آنان خشنود شد و آنان نیز » -1
 .«به تصرو در کارهای معمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران آنها هستند صپیامبر » -2
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ریخت، مرود برای سوختن حضرت ابراهیم برافروخته بود میداشت و در آتشی که نبرمی

از او پرسیدند که این قطرة آب با آن خرمن آتش بزرگ مه مناسبت دارد، گفت من اظهار 

 کنم، آتش خاموش بشود یا نشود به من مربوط نیست.محبت می

ود سال عمر خا  34پایان است، ایشان در قریب اخالق و کردار مادر معمنین دریای بی

که از خدا عنایت شده بود هر روز را یک نمونه برای مسلمانان بودند، بنادة عاصای ایان    

مند کلمه را از روی فرط محبت و عقیده نوشتم تا خادای بازرگ قباول کناد و وسایلة      

نجات اخروی من و پدر و مادر و استادانم گرداناد، از خواننادگان درخواسات دارم کاه     

فراموش نفرمایند و اگار در ایان نوشاته اصاالحاتی الزم     حقیر را از دعاهای نیکوی خود 

 کار را باخبر سازند تا آن را اصالح و نقص را برطرو کنم.دیدند، حتما  بندة گنه

 

 إظهار تشکر

بعد از این که پیش نویس این رساله به پایان رسید آن را بارای تصاحیح باه خادمت     

فاروقیه ابوعبداهلل عادل موالناا سالیم    استاد مکَّرم شیاُ الجامعه و بانی و سرپرست جامعة

نوازی نماوده  اهلل خان تقدیم نمودم، ایشان با وجود اشتغاالت زیاد و نداشتن فرصت، بنده

و سایة عطوفت و مرحمت ایشان شامل حال حقیر گردید و البته بر خوانندگان این رساله 

تاا انتهاا در ساایة     پوشیده نماند که بنده تمام مدت هشت سال تحصیل خاود را از ابتادا  

ام و لطف و محبت ایشان نسبت به بنده کمتر از مهربانی و شافقت  شفقت ایشان گذرانده

 اند.رار دادهپدری نبوده و در هر مرحله مرا مشمول محبت و عنایت خود ق

ها و اشاتغاالت بسایار   نویس این رساله نیز با وجود گرفتاریایشان پس از تقدیم پیش

انات جامعة فاروقیه بود بر بنده منت گذاردند و تمام رساله را از اول تا که همزمان با امتح

آخر مطالعه نموده و موارد اصالح را جداگانه مرقاوم داشاتند و حقیار طباقِ نظار ایشاان       

 اصالحات الزم را به عمل آوردم.
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شمار است و برای یادآوری هریک به هرحال لطف و احسان ایشان نسبت به حقیر بی

کتابی جداگانه الزم است، این لطف و احساان ایشاان فراماوش شادنی نیسات و      از آنها 

خداوند به ایشان اجر عظیم عنایت فرماید و رضایِ خاطرِ ایشاان را وسایلة نجاات بناده     

 گرداند و سعادت ابدی به ایشان و خانوادة معظم مرحمت فرماید.

 

 آمین یا رب العالمین

 عبدالعزیز خالقی غَفَر اهللُ لَه





 
 

 

 های مادر نمونهای از ویژگیوهجل

الزم دانستم با ذکر آیات و روایاتی هرمناد   لقبل از پرداختن به سیرة حضرت عایشه 

هاای ماادر نموناه را    ای از ویهگای مختصر که مربوط به مادران و خواهران اسات، جلاوه  

 ها حقیقت زندگی خود را فراموش کردهروشن نمائیم. مون در این عصر بیش از همه زن

ها که تقریبا  در تمام دنیاا رایا    و هویت خویش را از دست داده اند، و با شعار آزادی زن

ای توانسته اند زن را از محیط خاناه و  دادنند، عدهشده و ظاهرا  تمام دنیا آن را ارزش می

کشی قرار دهند آنچاه باعاث   ای مورد استثمار و بهرهرسالت تربیتی آن دور و مون ملعبه

های پیشین را مادنظر قارار   گردد، این است که مرا زنان امروز تمدنعجب میحیرت و ت

نمایناد تاا باا حفای هویات      دهند و با یک بینش تاریخی آزادی خویش را دنبال نمینمی

هاا هایچ   آید قبل از اسالم زنزنانه، شأن و منزلت خویش را باز یابند، آنچه از تاریا برمی

ین که آفتاب نبوت طلوع کرد حقوق انساانی آنهاا کاه از    ارزش و حیثیتی نداشتند، اما هم

ها را تعیین و از صافحة نیساتی باه    دست رفته بود ظاهر شد و شریعت مقدسه حقوق زن

تر از همه ازواج مطهارات رضاوان اهلل علایهن    هَستی آورد به طوری که در امر دین مقدم

و نموناه اسات،    ةساوَ بارای هار فارد اُ    صاجمعین هستند و همانطور که زندگی پیغمبر 

ای است که باید مثال آن  زندگی اصحاب و مخصوصا  ازواج ایشان نیز برای هر فرد نمونه

اند و قرآن مجید پایش مشام   ها راه راست را از شخص پیامبر آموختهعمل کند، زیرا این

آنها نازل و مرتب شده. بنابراین، آنها به طور کامل از حقیقت دین و اصول شارع مقادس   

 اند.کردههستند و طبق آن عمل می آگاه

باشاد کاه عفات و    ها بهترین نمونة زندگی، زندگی ازواجِ مُطَّهارات مای  برای خانواده

پاکدامنی و مقام واالی آنها را خودِ قرآن تائید کرده است و برای امبَد روش نموده که ایان  

از فطارتِ اولیاه در   افراد از طریق وحی تربیت و پرورش یافته اند و مون شایستگیِ آنها 
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سرشتِ آنها بوده، لذا خداوند متعال آنها را برای پیغمبر آخرالزمان برگزیاد و فرماود کاه    

 ةگفتار و کردار شما زنانِ پیامبر تا قیامت نمونه و راهنماای امات محمدیاه علیاه الصالوا     

الم والسالم خواهد بود. خداوند اوامر خود را نازل نمود و آنها در سایة مرحمتِ فخار عا  

به آن اوامر عمل کرده و برای امت روشن کردند که احکامِ خدا برای همة گویندگان  ص

« ِ هلًلا َرُسوُل َّللاه ُ، َفبَنه ُمَحمه هلُل بَْن ال إِلَ َ إِال َّللاه  واجب و وسیلة نجات است. «بَْشهَ

 در این آیات قرآن ازواجِ مطهرات رضوان اهلل علیهن اجمعین مخاطب هستند:

ةَ  َوقَۡرنَ ﴿ َكوَٰ ةَ َوَءاتِيَن ٱلزَّ لَوَٰ ٰۖ َوأَقِۡمَن ٱلصَّ ِهلِيَِّة ٱۡۡلُولَىَٰ َج ٱۡلَجَٰ ۡجَن تَبَرُّ فِي بُيُوتُِكنَّ َوََل تَبَرَّ

ۡجَس أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت َويُطَهَِّرُكۡم تَطۡ  ُ لِيُۡذِهَب َعنُكُم ٱلرِّ َ َوَرُسولَهُۥٓۚٓ إِنََّما يُِريُد ٱَّللَّ  ٣٣ا ِهير  َوأَِطۡعَن ٱَّللَّ

َ َكاَن لَِطيفًا َخبِيًرا ٱۡذُكۡرَن َما يُۡتلَىَٰ فِي بُيُوتُِكنَّ ِمۡن وَ  ِ َوٱۡلِحۡكَمِةۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ ِت ٱَّللَّ  ﴾٣٣َءايََٰ
 .[32-33]األحزاب: 

های خود و تجمل نمائی نکنید، مانند تجمل نمائی جاهلیت اولی و بپا و بمانید در خانه»

خواهد که از کنید از خدا و رسول او، همانا خدا می دارید نماز را و بدهید زکات را و اطاعت

ببرد و پاکیزه سازد، شما را پاکیزه کردنی و بیاد آرید آنچه  صشما ناپاکی را ای اهل بیت پیامبر 

های شما از آیات خداوند و حکمت همانا خداوند با لطف و آگاه شود در خانهتالوت می

 .«است

مطهرات است، اما باه اعتباار داللاتِ خطااب و      این حکم اگرمه ظاهرا  خاصِّ ازواجِ

شاود،  ها بیشتر از هرمیز مطلوب است، شامل همة زنان مای حفاظت و عفت که برای زن

در ذیل کلمة تمبَرُّجنم نوشته اسات: ثُامَّ عَمَّات نِسااءَ     « الدر»در کتاب « مقاتل»همانطور که 

 شود(.المُعمِنین )سپس همة زنان معمنین را شامل می

نباوده،   صتوجه به این که امروز در دنیا فساد رای  شده که در عهد رسالت پیاامبر  با 

های مسلمانان عموما  واجب اسات، و فلسافة   معلوم است که رعایت این احکام برای زن

در آیاة   «امن یطمَاع »این احکام و آیاتِ حجاب، بستنِ درهای فساد است، منانکه از لفای  

 گردد.ماقبل معلوم می
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کناد و ایان   ای که ذکر شد خداوند زنان را از تمشمبُّه به رسوم جاهلیت مناع مای  در آیه

احکام برای همة زنان است که بدون ضارورت و بارای سایر و تفاریح بیارون نروناد و       

شان هایرفتن از خانهنقل شده که زنان را از بیرون صاحادیث بسیاری نیز از رسول خدا 

است کسی بگوید که در این آیاات خداوناد فقاط     بدون ضرورت منع فرموده اند. ممکن

را مورد خطاب قارار داده و ضامایرِ ماذکور در آیاه باه ازواجِ حضارتِ        صزنانِ پیغمبر 

گردد. جواب این است که از تخصیصِ در ذکر، تخصیص در حُکام الزم  برمی صرسول 

خاصِّ آنها  آید و اگرمه در متنِ آیه زوجات مطهرات ذکر شده اند، ولی حکمِ صادرهنمی

نیست و شاملِ عموم زنان از خانه ممنوع نیست و برای اثبات ایان امار هام دلیال قاولی      

 داریم و هم دلیل فعلی و عملی.

ُِنَن »فرماود:   صاما دلیل قولی حدیثی است که مسلم روایت کرده که پیامبر  إِ هد ُ ََدهلْل ب

هَجتُِكنه  ه داده شده است شما را که برای حاجاتِ  یعنی هرآینه اجاز «لَُكنه بَْن تَْخُرْجَن لِحَد

 خود بیرون روید.

زنانِ خود را با خود به سفر حا    صاما دلیل فعلی و عملی این است که پیغمبر اکرم 

ها و ذزوات همراه برده اند، آیاتی که نقل شد پس از امرِ زنان به مانادن  و بعضی از جنگ

و دیگار زناان    صباه زناان پیاامبر    گرایی عصر جاهلیت، در خانه و عدم تقلید از تجمل

دهد که نماز بخوانید، و اگر اموال شما باه حاد نصااب زکاات رساید      مسلمان دستور می

کنند اطاعت کنید، زیرا که زکات آنها را بدهید و هرمه که خدا و رسول او به شما امر می

نچه کاه در  خواهد ناپاکی را از اهل بیت دور کند و شما را پاک و تطهیر سازد و آخدا می

و حکمت الهای آن را ذکار    صشود، یعنی قرآن و کالم رسول های شما خوانده میخانه

ها و کارها خبر کنید و به یاد داشته باشید و بدانید که خداوند رازدان و آگاه است و از دل

دارد و باید که اوامر خداوند را در نهان و آشکار و در ظااهر و بااطن رعایات و اطاعات     

 ز هرمه که نهی فرموده خودداری نمائید.کنید و ا
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را بعاد از نصایحت و ارشااد باه      صخالصه این که خداوند در آیة اول ازواج پیامبر 

مفتخر کرده و از ناپاکی ظاهری و باطنی پاک و مطهار و طااهر   « اهل بیت»لقب پرافتخار 

 فرموده است.

الت پااکیزه و محالِ   سپس در آیة دوم برای آنها توضیح داده که خاناه و خانادانِ رسا   

هاا  انتشار پیام الهی و سرمشمة علم و حکمت است و انوار قرآن و سنت که از این خانه

هاای آنهاا   کناد و ناپااکیِ کفار را از دل   خیزد، تمام دنیا را از نور ایماان آراساته مای   برمی

ه ساازد و دشامن را تبادیل با    های آنها جایگزین میدارد و روشنائی ایمان را در دلبرمی

پرسات  ده( و باالخره بُات کننکند، و راهزن را به همراه و قاتل را به تائب )توبهدوست می

فرماید، پس شما که اهال بیات و اعضااء    را به خداپرست، و کافر را به مسلمان تبدیل می

هستید، باید برای تمام امتِ مسلمان نمونه باشید. حال باید دید بعد از  صخانوادة پیامبر 

وند ازواج مطهرات را باین مقام عالی رسانده و فضایل آنها را بیان فرموده، اهل آن که خدا

عایشه زبانِ طعنه دراز کرده و گفته اند که بعد از نزول این آیاه مارا    ةبدعت در حق سید

ه که هازاران ناامحرم در آنجاا    عایشه برخالو قرآن عمل کرده و برای جنگ به جایی رفت

 اند؟بوده

گویم که اوال  اینها از علوم قرآن آگاهی ندارناد و  ترضین همینقدر میدر جواب این مع

خواهناد تفسایر   های خود هرطور کاه مای  فقط آیاتِ قرآنی را برایِ اثبات مقاصد و هدو

ترین کارِ آنها کنند و مهمکنند مه صحیح باشد و مه ذلط. این گروه قرآن را درک نمیمی

اگر آنها آگاهی از علوم قارآن و در اعتقااد اخاالص    بودن و دشمنی با اسالم است، منافق

کردند، لذا از آنها باید پرسید: آیا معنایِ آیاات ایان    داشتند، منین سعالی را مطرح نمیمی

است که زنان تمام عمر در مهار دیواری خانه محبوس و در بند باشند؟ آیا برای کارهایِ 

ن نیست و بر ایان عقال و داناش ببایاد     دینی هم نباید از خانه خارج شوند؟ نه، ابدا  منی

 گریست.
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توانند به ح  بروند ها میزن صقبال  هم ذکر کردیم که طبقِ قول و عمل رسول اکرم 

ها و ذزوات حاضر شوند. ها و تعزیت خویشاوندان بروند و در جنگو به عیادت مریض

هاای  ست که زنباشد و معنی آیة شریفه این ابنابراین، اعتراض از این جهت صحیح نمی

حجااب کنناد و باا زرق و    های دورة جاهلیت خود را بیپیامبر و مسلمانان نباید مثل زن

های ابریشمی بپوشند و در بازارها به گاردش بپردازناد و ایان    برق آرایش نمایند و لباس

 شود.سورة احزاب بیشتر روشن می (2)02و  (1) 33معنی در آیة 

و  کردن و مصاالحه باا حضارت علای     شورتبرای م لشدن حضرت عایشه بیرون

توان برایشان طعناه  بود و برای این کار نمی قصاصِ قاتالنِ امام مظلوم حضرت عثمان 

زد بخصوص که اوال  محارم ایشان مثل عبداهلل بن زبیار کاه خاواهرزاده اش باود هماراه      

ناان فرزنادان   ایشان بودند، ثانیا  مون ایشان ام المعمنین هستند پس هماة اصاحاب و معم  

 کردن بر این سفر حماقت است.ایشان بوده اند و اعتراض

ج  َلَّ ﴿
آُء ِمن  بَۡعُد َوََلٓ أَن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمۡن أَۡزَوَٰ ََ ََ ٱلنِّ ََ   يَِحلُّ لَ نُهُنَّ إَِلَّ َما َولَۡو أَۡعَجبَ َۡ ُح

ُ َعلَىَٰ ُكلِّ َشۡيء   َََۗ َوَكاَن ٱَّللَّ قِيب   َملََكۡت يَِمينُ  .[03]األحزاب:  ﴾٢٥ ارَّ

بعد از این زنان برای تو حالل نیستند، و نه آن که زنانی دیگر جایگزین آنها کنای. هرمناد   »

زیبایی آنان تو را به شگفت آرد، مگر آنچه ملکِ یمینت شود، و خداوناد بار هماه میاز نگهباان      

 .«است

                                           
گفتن نرمی ای زنان پیامبر، شما مانند هیچیک از سایر زنان نیستید، اگر پروا دارید. پس در سخن -1

 د. و سخنی شایسته بگویید.نکنید که آنگاه کسی که در دل خویش بیماری دارد، به طمع افت

به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که معمن هستند بگو: مادرهایشان را بر خود  ای پیامبر! -2

فرو پوشند ]تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد.[ این ]پوشش[ به 

در نتیجه ]از سوی اهل فسق و فجور[  اینکه ]به عفت و پاکدامنی[ شناخته شوند نزدیک تر است، و

 .مورد آزار قرار نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است
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یاا تبادیل آنهاا    در این جا خداوند ذوالجالل حضرت پیامبر را از ازواج با زنان جدید 

کاردن( رساول   منع فرموده و در آیة بعدی تمامِ امت را مخاطب ساخته که از ایذاء )اذیت

 خودداری کنند. صاهلل 

لُِكمۡ ﴿ َجهُۥ ِمن  بَۡعِدِهۦٓ أَبًَداۚٓ إِنَّ َذَٰ ِ َوََلٓ أَن تَنِكُحٓوْا أَۡزَوَٰ َكاَن  َوَما َكاَن لَُكۡم أَن تُۡؤُذوْا َرُسوَل ٱَّللَّ

 ِ  .[03]األحزاب:  ﴾ َعِييًماِعنَد ٱَّللَّ

و سزاوار نیست برای شما که آزار دهید رسول خادا را و سازاوار نیسات کاه نکااح کنیاد       »

 .«هایِ او را بعد از او، این کار نزد خداوند گناهی بزرگ استزن
گردد، و صریحا  به  صدر این آیه نظر خداوند به هرمیزی است که سبب اذیت پیامبر 

که سارپیچی از فرماان رساول خادا ماه قاوال  و ماه عماال  و همچناین          معمنان فرموده 

های بزرگ است و علت تحریم اُمهات المعمنین های آن حضرت تماما  گناهکردن زننکاح

 تعظیم و بزرگداشتِ آنهاست.

تُهُمۡ ﴿ هََٰ ُجهُۥٓ أُمَّ ِهۡمٰۖ َوأَۡزَوَٰ َِ  .[3ب: ]األحزا ﴾ٱلنَّبِيُّ أَۡولَىَٰ بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن ِمۡن أَنفُ

پیامبر به تصرو در کارهاای معمناان از خودشاان سازاوارتر اسات و زناانش ماادران آنهاا         »

 .«هستند
فرمایاد کاه آن   در این آیه خداوند ذوالجالل به مقام واالی پیاامبر اشااره کارده و مای    

حضرت برای همة مسلمانان پدر هستند و بیش از خودِ آنها حق تصرو در اماورِ آنهاا را   

به منزلة مادرِ معمنان هستند و در ایان حکام تماام ازواج     صهای آنحضرت دارند و زن

اند و هرکس که بخواهاد  ریک هستند و هیچکدام استشنا نشدهمطهرات رضی اهلل عنهن ش

میان آنها فرق بگذارد و یکی را استثنا کند معمن و مسلمان نخواهد بود، زیرا که اگر منین 

ه است و هرکس که حتی یک آیة قرآن را انکاار کناد   کند کتاب خدا و قرآن را انکار کرد

 مسلمان نیست.

هاای  بوده و بعدا  شامل هماة زن  صبعد از ذکر این آیات که ابتدا خاص زنان پیغمبر 

امار   صای را ذکر کنم که خداوند متعال به حضرت رساول  مسلمان شده، الزم است آیه
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هاای ماعمنین را نصایحت    خانوادهفرموده که همة زنان مسلمان، مه خانوادة نبوت و مه 

 فرماید:

بِيبِِهنَّۚٓ َذَٰ ﴿ آِء ٱۡلُمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنَّ ِمن َجلََٰ ََ ََ َونِ ََ َوبَنَاتِ ِج َۡزَوَٰ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل ۡلِّ ٓ يََٰ ََ أَۡدنَىَٰ لِ

ُ َغفُور   ِحيم  أَن يُۡعَرۡفَن فَََل يُۡؤَذۡيَنَۗ َوَكاَن ٱَّللَّ  .[02زاب: ]األح ﴾٢٥ا ا رَّ

هایشان را بر خود فارو پوشاند،   ای پیامبر به زنانت و دخترانت و زنان معمنان بگو: روسری»

این نزدیکتر است به آن که شناخته شوند، و آزار نبینند. و خداوند آمرزندة مهربان اسات، )یعنای   

 .«عفت ایشان ظاهر شود و فاسقی متعرض ایشان نشود
ها شفقت فرموده و شود که خداوند مقدر به زنم میدرین جا با اندکی فکرکردن معلو

زندگی خوبی برای آنها اراده کرده، اما افسوس که درین دورة متمادن هارکس باه ناوعی     

از طرز زنادگی   صکند و به جای پیروی از دستورات نبی اکرم زندگی خود را ضایع می

ا دلیال پیشارفت خاود    کنناد و ایان ر  ها تقلید نموده و به آن افتخار هام مای  ذیر مسلمان

تواند نمونه و الگاو باشاد، زیارا    دانند، زندگی حضرت عایشه برای هر زن مسلمان میمی

ایشان از خانة پیامبر تصدیق زندگی اسالمی و عفت و طهارت گرفته اند، اگرمه رفتاار و  

گفتار هریک از ازواج مطهرات قابل تحسین و تبعیت است و هریک از آنها باه ناوعی از   

مناد بودناد،   رسالت آراسته اند، اما حضرت بی بی عایشه از عنایاات خاصای بهاره    گلزار

منانکه حضرت بِشر بن خمضرمبه روایت کرده که در جناگ اُحُاد پادرم شاربت شاهادت      

مارا دلاداری    صکرد. حضرت پیغمبر نوشید و من در ذمِ پدر نشسته و گریه و زاری می

وْ »داده و فرمودند:  ل بَْن تَكُد ََد ْوَن بَلَده َ بمده تَْر َ  َفبَىُد یعنای آیاا راض    «؟َن يهئشدُُ بمهد

 نیستی که عایشه مادر تو باشد و من پدر تو باشم؟ )استیعاب(.

که از یک طارو   صسبحان اهلل! بر این شفقتِ صاحب خلق عظیم )یعنی رسول اکرم 

نامند و از طرو دیگر حضرت عاشه را ماادرِ امات و ایشاان هام آن     خود را پدر امت می

آماوزش   صهری بودند که در خانة حق و صدق پرورش یافته و در دانشگاه محمدی گو

دیده و شمعی بودند که در خانوادة رسالت روشن شده و گوشه و کناار جهاان را از ناور    
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افشانیِ خود منرو ساخته بود. پدر ایشان ملقب به صدیق و خود ایشان مقلب باه صادیقه   

 گوید:نمود، منان که مولوی میمی ایشان را حمیرا خطاب صبود و پیغمبر 

 زدیکلمینی یا حمیرا می آن که عالم محو گفتارش بدی

 و عطار نیز گوید:

 (1)کلمینی یا حمیرا گفته او باز در بازآمدن آشفته او

و بر پاکدامنی او قرآن گواهی داد و دشامنانش را نومیاد و زیانکاار گرداناد. در حاق      

هلَل يهيش  َىهَن  ِ »گفته اند که  لعاشیه  ُِ ِينْ ُمه ِم اْْل یعنی نصف دانش امت در  «لْصُف ِيهْ

از ایشان عِلمِ به طور مستقیم آموخته  صبود، دویست نفر از اصحاب پیامبر  لنزد عایشه 

روایات گردیاده و حضارت     صو دوهزار و دویست حادیث از زباان ایشاان از پیاامبر     

نِ  »گفات:  رام و اکارام مای  کرد برای احتمسروق وقتی که حدیث از ایشان نقل می ََتْ هلله حَد

يق  هللِّ يقَُ لِنْت الصِّ هللِّ به من گفت: صاادقه دختار صادیق    »یعنی « َح ِ  َُ َح ِ د  َّللاه  ،الصِّ

، و بسیاری از بزرگان صحابه در نازد ایشاان حاضار شاده و از منباعِ      «محبوبه حبیب اهلل

را  صالتِ آشکار پیامبر شدند، و همانطور که صحابة بزرگوار حاعلمیِ ایشان سیراب می

نقل کارده اناد ایشاان حااالت پنهاان پیاامبر را نقال کارده اناد، دعاهاای ساحرگاهی و            

های شبانة پیامبر از طریق ذکاوت و هوشیاری این مادر معمنین بما رسیده است و مناجات

نسبت به ایشاان   صخود ایشان شب و روز به عبادت مشغول بود و حضرت پیامبر اکرم 

ایت خاصی داشتند و تا حیات داشتند این محبت قلبی برقارار باود و در هنگاام    نظر و عن

و در آذوش ایشان بودند و با علم و عرفانی کاه داشاتند امات     لوفات در حجرة صدیقه 

تا قیامت ممنون احسان ایشان خواهند بود، ایشان در سه مرحلة زندگی خود  صمحمدیه

یة پدر و مادر تربیت یافته و بعاد از آن در خاناة   نمونة زندگی اسالمی بودند، ابتدا در سا

معلم و مربی  صنبوت با ازواج مطهرات به شایستگی زیسته و پس از وفات رسول خدا 

امت بوده اند، ولی افسوس که امروزه مسلمانان به جای پیروی از احکاام خادا و پیاامبر    

                                           
 .34منطق الطیر،  -1
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َر َ َخعدَر الدهلُل ا ه َفاآراه و روش ذیر اسالمی را پیش گرفتاه و   ص شاده اناد. نمااز و     خِد

 اند.رکده و کارهای خالو شرع برگزیده حجاب را ترک





 
 

 

 لشرح حال زندگی عایشه صدیقه 

 لعایشه  نام:

 لصدیقه و حمیراء لقب:

 لأم المعمنین  کنیت:

 حضرت ابوبکر صدیق  صیار ذار و خلیفة راشد پیامبر  پدر بزرگوارش:

 کنیت: ام رومان – لزینب  مادر محترمه:

 سال مهارم بعثتدت: وال

و نخستین مایة ناز اسالم وقتی مشام باه ایان     این دختر نیک بخت ابوبکر صدیق 

جهان باز کرد که مهار سال از نور افشانی خورشید هدایت گذشته و ساال پانجم بعثات    

شروع شده بود، خانة صدیقی پیش از آن با خورشید اسالم روشن شاده باود و حضارت    

از نورِ اسالم منور بود، به دنیا آمد، و باه هماین جهات اسات کاه       عایشه در این خانه که

های من صدای پلیاد کفار را   ایشان فرموده اند: من، پدر و مادرم را مسلمان دیدم و گوش

 نشنیده است.

قدرت خداوندی این دختر را مانند گوهری برای انگشتر رساالت برگزیاده باود و از    

 ن بود.همان آذاز والدت اختر طالع او درخشا

 هوش و ذکاوت

ایشان دارای هوش فِطری باالیی بود، منان که مانند همة اطفال که دارای اسباب بازی 

کنند ایشان هم جزء اسباب باازی  و عروسک هستند و مقداری از وقت خود را صرو می

کاردن حضارت   خود یک اسب درست کرده بودند که پَر داشت. یکاروز در اثناای باازی   

اه تفنن گفتند: ای عایشه اسب که پر ندارد. ایشان با آن هوش فطری و از ر صرسول اهلل 
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پَار   ذکاوت ذاتی که داشتند فورا  گفتند: ای حضرت! مگار اساب حضارت سالیمان     

از این حاضر جوابی بسیار خوشاحال شادند و لبخناد زدناد و      صنداشت؟ رسول خدا 

 تشریف بردند.

قسیم کرده به این دختار صادیق روشانیِ    خداوند متعال که استعدادها را از روز اول ت

فکر و حافظة بسیار قوی عنایت فرموده بود، به طاوری کاه آیاات قارآن را کاه در دورة      

طفولیت شنیده بوده بود تا آخرین روز حیات از حفی داشتند و از خود ایشان نقال شاده   

ََّاَعةُ أَۡدهَىَٰ ﴿: که گفتند: وقتی آیة ََّاَعةُ َمۡوِعُدهُۡم َوٱل ناازل   .[23]القمار:   ﴾٣٤َوأََمررُّ  بَِل ٱل

شد، من مشغولِ بازی کودکانه بودم، اما این آیه در  ذهن من نقش بست و در حافظة مان  

جا گرفت. ایشان بیشتر وقایع هجرت را که در آن موقاع پان  و شاش سااله بودناد بیااد       

ف راویانِ داشتند و از ایشان دوهزار و دویست و ده حدیثِ نبوی به امت رسیده و در ردی

 حدیث از نظر تعدادِ حدیثی که روایت کرده اند در مرتبة ششم قرار دارند.

 تعلیم و تربیت

ای زنادگی  سالگی در سایة تعلیم و تربیت پدر بودند و در خانهایشان از بدوِ تولد تا نُه

در  کردند که صداقت همه جایِ آن را فرا گرفتاه باود و پادر ایشاان صادیقِ اکبار       می

صدیقه کوتاهی نکردند و همین که به حد شعور رسایدند نیاز باه خاناة نباوت و      تربیت 

 جایگاه نزول وحی پیوستند.

 عقد نکاح و مراسم ازدواج

و ذمگسار یکتاای باا وفاای     صاولین همسر پیغمبر  لحضرت خدیجه بنت خُوَیلدِ 

 آنحضرت که حدود بیست و پن  سال با پیاامبر اکارم باه سار بارد و حااالت ایشاان در       

و تحملِ مشکالت و مبارزه باا کفار و باطال، داساتان خااص       صهمراهی با رسول خدا 

خودش را دارد، پس از وفاتِ منین زوجة ذمگسار و یارِ وفادار، خاطر حضرت رساالت  

 بسیار اندوهگین و ذمزده شد.
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را احسااس کارده باود،     صکه ذم و اندوهِ قلبی پیاامبر   لحضرت خمولمهَ بنت حکیم 

ای سرورِ عالمم، اگر اجازه دهید برای شما زنی خواستگاری کنایم. پیغمبار   عرض کرد که 

روی؟ عرض کرد: بیوه هم موجود است و هم باکرِه، سَودَه به کجا به خواستگاری می ص

بنت زمعه بیوه است و عایشه بنت ابی بکر صدیق دوشیزه است، ایشان فرمودند: دوشایزه  

رفتند و خواستگاری عایشه را  بکر صدیق بهتر است، حضرت خوله اول به خدمت ابو

به پیغمبر  کردند، حضرت صدیق گفتند: او برادرزادة پیغمبر است. وقتی جواب صدیق 

رسید، فرمودند: صدیق برادر روحانی من است و نکاح باا دختارِ بارادرِ دینای جاایز       ص

، و بسیار مسرور و خوشحال شدند صاز این پاسا حضرت پیغمبر  است، صدیق اکبر

درآوردناد و   صساله بود باه نکااح رساول خادا     نور مشم خود را که در آن وقت هفت

 خواندند. خطبة نکاح را خود ابوبکر صدیق 

های پوشیدة ایان دختار بچاه را دریافتاه     عظمت صمعلوم است که بینش پیامبر اکرم 

اح در آمده است که قبل از نک لبود، منانکه در صحیح بخاری در مناقب حضرت عایشه 

عالم رؤیا میزی را در پارمة ابریشمی پیچیده، پیش رسول خدا آوردند و مون آن را بااز  

ََ فَۡضُل ٱ﴿ است. کردند دیدند که عایشه بنت صدیق  لِ
ِسر   َذَٰ ُ َوَٰ ِ يُۡؤتِيرِه َمرن يََارآُءۚٓ َوٱَّللَّ َّللَّ

 .[02: ة]المائد ﴾َعلِيم  

رورِ دو عاالم باا نهایات ساادگی و     در این جا الزم است تذکر داده شود که دامادی س

های هُنود و یهود برقرار شده بدون تکلف برگزار شد، در حالی که امروزه در میان ما رسم

 گردد.و مراسم ازدواج با تظاهر و تمول برگزار می

که تقریبا  ساه ساال از عقاد نکااح گذشاته باود، یاک روز         صبعد از هجرت پیامبر 

بریاد؟  تند: مرا شما عایشه را به خانة خود نمیگف صبه حبیب خدا  حضرت صدیق 

عارض   فرمودند: برای این که مقدار مهریه را آماده ندارم. صدیق اکبر  صرسول خدا 

کردند هرمه من دارم متعلق به شما و این سیم و زر خاکِ قدم شماست و مقصودِ زندگی 

گفتند: بسیار خاوب،   های مبارک نمایان شد ومن شما هستید. از این جواب لبخند بر لب



 لعائشه  أم المؤمنینزندگانی ملکة عفّت   26

 

پس یکصد درهم به طور قرض بمن بدهید این مبلغ را سید دو عالمم به عنوان مَهریاه، باه   

خانة همسر خویش فرستادند و حضرت صدیقه در سن نُه سالگی با سادگی کامل قدم به 

 خانة اقدس فخر رُسُل و موالیِ کلِّ هادیِ سُبُل نهادند.

 صن اعتراض کرده اند که مارا پیاامبر اساالم   دشمنان اسالم و به خصوص مستشرقی

اند؟ بگذریم از این که امروز در همان جوامغ ه ساله را بزوجیت و همسری گرفتهعایشه نُ

شاوند و آنهام از راه حارام، اصال     ساله حامله مای  33یا  35ذربی و خارجی دخترهای 

نة اقدس آمدند ای بودند که به خاتنها دوشیزه لمسئله این است که مون حضرت عایشه 

گذارد در همان خانة نباوت  ای که به خانة نبوت قدم میخواست دوشیزهخدای متعال می

بالغ گردد و در نخستین روز بلوغ، در نظر اول، جمالِ جهاان آرای نمبَاوی را نظااره کناد،     

سبحان اهلل مه سعادت عظیمی که بهرة حضرت عایشه گردید. و سرِّ آن هم این باود کاه   

از جهت جسمانی و روحانی و فکری و عقیدتی در زیر سایة رسالت پرورش  صدیقه 

 یابد.

ایام طفولیت که زمان تعلیم و تربیت است شروع شده بود که نورِ سعادت باه کاشاانة   

نبوت پیوست تا ذات اقدس ایشان برای نصف مردم جهان )یعنی زنان( مراغ راه و شمع 

هاای دنیاا   نویسد که اگر عِلم تمام زنفوائد میهدایت شوند. امام زُهری در کتاب جمع ال

 از همة آنهاا بیشاتر اسات. اصاحاب بزرگاوار       لجمع شود بازهم علم عایشه صدیقه 

کردند و مشکل خاود  رجوع می لشدند، به بی بی عایشههرگاه با مسئلة دقیقی مواجه می

که در خانه و  صهای پیغمبر اکرم کردند، و همچنین آن حالترا به وسیلة ایشان حل می

پوشیده از اصحاب و یاران بود، از زبان حضرت عایشه نقل شده و به ملت اسالم رسایده  

ای ها و ایشان جُزء بجُزء رفتار و کردار پیامبر اکرم در خانه را برای آموزش همه خاانواده 

 اند.مسلمان روایت کرده و ضبط کرده
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 کاشانة اقدس و اثاث آن

ایشه به آنجا تشریف آوردند، نه از سنگ مرمر بود و نه از ای که حضرت عدولت کمدَه

گچ و آهک، بلکه خانة کومکی بود در محلی بنی نمجَّار در مشرقِ مسجد نبوی و یک درِ 

از همان در باود و اوقااتی    صشد که عموما  رفت و آمد پیغمبرآن به طرو مسجد باز می

از الی هماان در داخالِ خاناه     در مسجد اعتکاو بودند سرِ مبارک را صکه رسول خدا 

زدناد و ایان ساعادت    کردند و ملکة عفت موهایِ مقدس محبوبِ خاود را شاانه مای   می

 عظیمی بود که خدا و رسول او به حضرت صدیقه عطا کرده بودند.

 تا نبخشد خدای بخشنده این سعادت بزور بازو نیست

گردیاد و  قاد مای  مجالس وعی و نصیحت پیغمبر گرامی هر روز در مسجد نباوی منع 

حضرت عایشه که خانة ایشان دیوار به دیاوار مساجد باود از آن ماواعی نباوی همیشاه       

کردند، فورا  معنی و مفهومِ آن را از حضارت  کردند، و اگر مطلبی را درک نمیاستفاده می

شانیدند و در  کردند به طوری که در هر شبانه روز صدها مسئله مای سعال می صرسول 

 کردند.ذهن خود حفی می

ُوسعت خانة رسول خدا مگار مقادر باود؟ شاش یاا هفات گاز مسااحت داشات و          

دیوارهای آن از گِل )میده( بود و سقف آن حصیر و بلندیِ سقف به قدری کمم بود که در 

رسید، و کفِ آن خاناه یاک شاال انداختاه بودناد،      وقت ایستادن سرِ مبارک به سقف می

جعت نماوده، مشااهده نمودناد کاه پاردة      ای مرااز ذزوه صروزی حضرت رسول خدا 

خوشرنگی در خانه آویزان است دستور دادناد فاورا  آن پارده را برداشاتند و گفتناد کاه       

خداوند حکم نکرده است که ما خاک و سنگ را پرده و جامه بپوشانیم، امروز حال خاود  

 .کنیم!ها میرا ببینیم که مه

عت داشت و متصل به آن یک شش تا هفت گز وس لگفتیم که حجرة حضرت عایشه 

گفتند، و اسباب و اثاثیة ایان خاناه یاک حصایر و یاک      باالخانه بود که آن را مَشرمب می

رختخواب و یک پُشتی که با پوست درخت خرما پُر شده بود و دو کندوک، یکای بارای   
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نگهداری خرما و یکی برای نگهداری آرد و یک مَشک آب و یک پیاله بود. گاهی اتفااق  

تاد که مند شب در این خانه مراغ یا شمع روشن نشود و ساکنان خاناه در تااریکی   افمی

و عیالِ ایشان کنیزکی به نام بُرمیرمه هم در همان  صبردند، ذیر از حضرت پیامبر به سر می

کرد. پُخت ذذا درین خانه بسیار کم باود و ذالباا  ناان را باا آب و خرماا      خانه زندگی می

خاساتند  بارای نمااز و دعاای شاب برمای      صب که پیامبر گرامی خوردند، و نیمة شمی

کردند تا شریک عباادت ایشاان   شریکِ زندگی خود یعنی حضرت عایشه را هم بیدار می

گفتناد  شدند و ذالبا  این حدیث را میباشند و پس از ادای نماز صبح مشغول صحبت می

 که:

ِن هَدَن َفاِديَهِن ِمْن َمهٍل لَ » ِن هَدَن إِاله لَْو َىهَن اِللْ ً َفالَ يَْمألُ َجْوَف الْ ً ََهلِثه تََمنهل َفاِديه

نَه الْ  ُ َيهَل َمْن تَهبَ ـمَ ـالتَُّراُب َفَمه َجعَهْ َىه ِ َفيَتُوُب َّللاه  .«هَل إِاله إلََهِن الصه َ ِ َفإِيتَهِء الزه
مع خواهد کرد زاد دو وادیِ پر از پول و مال باشد، هرآینه سومی را طاگر برای آدمی»

کند و ثروت را مگر برای اقاماة نمااز و دادن زکاات قارار     و دهانِ او را جز خاک پُر نمی

 (.ةمشکوا –)حدیث متفق علیه  «پذیریدکننده را میندادیم خداوند توبة توبه

هلٍل  مه» و از حضرت عایشه روایت شده که گفتند: ِع ٍر  صَش َِع هُل ُمَحمهد ْن ُخ ْدِز شَد مِد

ِ  يَْوَم ْنِ  ِن َحتهل َُ َِض َرُسوُل َّللاه  )حدیث متفق علیه(. «صُمتَتَهلِعَ ْ
 صاز نان جو دو روز پشت سرِ هم تا زمان وفاات رساول خادا    صخانوادة محمد »

 .«سیر نشدند
در  صو نیز از حضرت عایشه نقل شده که گفتند: محبات و لطافِ حضارت رساول     

شاد تماام   ا همین که بانگِ اذان بلند میزندگی خانوادگی بسیار درخشان و آشکار بود، ام

کردند که گویا ما نبوده ایام و  توجه ایشان به طرو مسجد بود، و منان ما را فراموش می

 شناسند.ما را نمی

کردناد،  بود که خریداری می به عهدة حضرت بالل  صخریدِ مایحتاج خانه پیامبر 

وفات نمودند  صت رسول اهلل گرفتند، و روزی که حضرو گاهی برای این کار قرض می
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العرب فتح و تسخیر شده و در زیر فرمان رساول   ةبا وجود آن که در آن وقت تمام جزیر

 بود، اما در آن روز به اندازة خوراکِ یکروز در خانه میزی نبود. صاهلل 

 زندگی زناشوئی

، فَ »روایت شده که فرمود:  صاز حضرت پیغمبر ُرُىْم ْلَْههِد ِ ُرُىْم َخ ْد ُرُىْم َخ ْد بَ َده َخ ْد

 .«ْلَْههِ 
بهترین شما کسی است که برای خانوادة خود بهترین باشد و من بهترین شاما بارای   »

 .«ام هستمخانواده
زندگی زناشوئی حضرت رسول نمونة محبت و لطف و قناعت و ساازگاری باود، در   

 بودند، جز یاک واقعاة   صمدت حدودِ نه سال که حضرت عایشه شریک زندگی پیغمبر 

ایالء دیگر هیچ کدورتی میان این زوجاین بزرگاوار روی ناداد. حضارت نبای اکارم باه        

ورزید، در اوایل کاه رساول خادا فقاط دو زن     ای میحضرت عایشه عشق و محبت ویهه

داشتند یعنی حضرت سوده و حضرت عایشه، پیاامبر خادا یاک روز در میاان باه خاناة       

ت المعمنین به نُه نفر رسید، حشرت ساوده باه   رفتند، ولی وقتی که تعداد اُمَّهاهرکدام می

علت بیماری که داشتند نوبت خاود را باه حضارت عایشاه دادناد، و اصاحاب کارام در        

فرستادند، ساایر ازواجِ مطهارات   روزهایی که نوبت حضرت عایشه بود هدایای بیشتر می

ت را باه خادم   لبه سبب طبیعت بشری از این امر دلگیر شدند و حضرت فاطماه زهارا   

فرستادند تا با ایشان صحبت کنند، وقتی که رسول خدا سخنانِ حضرت فاطمه  صپیامبر 

را از زبان مطهرات پیام آورده بودند شنیدند، فرمودند: ای نور مشم، آیا تاو کسای را کاه    

 صمن دوست دارم دوست داری؟ حضرت فاطمه گفتناد: بلای، پاس حضارت پیغمبار      

، حضرت فاطمه وقتی که از محبتِ حضرت پیغمبر دارمفرمودند: من عایشه را دوست می

ازواجِ مطهارات باار دیگار حضارت      نسبت به حضرت عایشه اطمینان یافتند، بازگشاتند. 

سلمه را به قاصدی خدمت پیغمبر اکرم روانه کردند، رسول خدا فرمودند: ای ام سالمه  ام
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رختخواب او قارآن  مرا در بارة عایشه پریشان خاطر نکنید، زیرا عایشه کسی است که در 

 شود.نازل می

َرهَه» ُكنه َغ ْ َوْحُل َفبَ َه فِل لَِحهِف اْمَربَ ٍ ِمنْ ِ َمه  ََزَل َيهَله الْ  .)صحیح بخاری( «َفَّللاه

به خدا سوگند که نازل نشد بر من وحی در حالی کاه در رختخاواب یکای از شاما     »

 .«ها باشم، مگر عایشهزن
و مقدس که مَهبَطِ وحای باود و حضارت پیغمبار در     سبحان اهلل از این حجرة طاهره 

فرمودند: خدایا، در آنچه برایِ من امکان دارد )یعنای عادالت در   مناجات با پروردگار می

کنم، اما در آنچه که از دست من های ازواج( من رعایت عدالت را مینوبتِ رفتن به خانه

 بفرما. مرا از آن معاو – لیعنی قدر و قیمت عایشه –بیرون است 

در عباادات   لشود که ام الماعمنین عایشاه  از مطالعة تاریا و سیرة نبی اکرم معلوم می

شبانه روزی و در کارهای جاری زندگی کامال  تابع نظار رساول خادا بودناد و از طارو      

دیگر ایشان بسیار تیزهوش و روشنفکر و پیروِ زندگی اُسوَة بشر بودند و به خاطر این دو 

قرار داشتند و نزول وحی در منین خاناه   صو محبت خاص رسول خدا  امر موردِ عالقه

گهر بارَ نبوی، گوهرهای و منین خوابگاهی عطیة الهی است و حضرت عایشه نیز از گن 

بها برای امت اسالم برگرفته و به دست امت اسالمی ساپرده اناد و ایان گوهرهاای     گران

شه از زباان حضارت رساول بارای     گرانبها همان روایات و اخباری است که حضرت عای

از  مسلمانان بازگو کرده اند، در روایات ترمذی امده است که وقتی عمرو بن العااص  

پرسید که ای رسول خدا! شما مه کسای را در   صذزوة سَالسِل بازگشت از رسول خدا 

تر دوست دارید. فرمودند: عایشه را، پرساید از مردهاا ماه کسای را؟ فرمودناد:      دنیا بیش

نقل شده که پیغمبار اکارم فرمودناد: بشاارتِ     « فضائل»رش را و در صحیح مسلم بابِ پد

مندین مرتبه مرا بااین   ازدواج با عایشه در عالم رؤیا به من داده شد و جبرئیل امین 

شود که انتخاب این سیدة عالمین بارای  امر بشارت داده است. و از این حدیث معلوم می
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ی بوده و از این عقد مناکحتِ پر میمنت نتای  زیر حاصال  رسول خدا از جانب مشیت اله

 شده است:

در کناار ملکاة    صباعث آرامش خاطر و سکون قلب شاه دو جهان پیغمبر اکارم   -3

 عفت و زوجة مطهره گردید.

ایشان که در خلوت و جلوت مُصاحبِ رساول خادا بودناد مجموعاة رفتارهاا و       -3

به خاطر سپردند و برای امت اسالم به یادگار و  را صکردارها و گفتارهای جناب پیغمبر 

 به امانت سپردند.

مسائلی را که خاص زنان است از رسول اکرم پرسیدند و احکام شرعیه مخصوص  -3

 زنان را به آنها منتقل کردند و آموختند.

تفسیر ذرائب قرآن و تشریح اوامر الهای و توضایحات حضارت نباوی از طریاق       -2

دید، و اهیمتِ این موضوع به خصوص بعد از وفات رسول گرامی عایشه حفی و نقل گر

نمایان گردید و خالصه آن که از انتخابِ حضارت عایشاه بارای زوجیات حضارت       ص

 پیغمبر این همه برکات حاصل شد.

به دختر خود حضرت حفصه که هم زنِ )هَوُو( حضرت عایشه بود،  حضرت عمر 

ت نکنی، ماون کاه ایشاان محباوب و ماورد      گفتند: ای نور مشم، با حضرت عایشه رقاب

عالقة آقایِ دو جهان هستند و بر تو برتری دارند، و وقتی که حضرت پیغمبر ایان ساخن   

 نقل شده که فرمودند: صرا شنیدند تبسم فرمودند. در کتاب صِحاح از رسول اهلل

َجهِل َىثِ ٌر ، َفلَ » هِس َُُ اْمَربَ ُ فِْرَيْوَن ، َفَمْريَُم  ْم يَْكُمْ  ِمَن النَِّعهِء إِاله ـَىَمَ  ِمَن الرِّ

 «.لِنُْت ِيْمَراَن ، َفإِنه فَْضَ  َيهئَِشَُ َيهَل النَِّعهِء َى َْضِ  الثهِريهلِل َيهَل َسهئِِر الطهعَهنِ 
ها جز ماریم دختار عماران و    مردان بسیاری کامل شدند و به کمال رسیدند، و از زن»

ها مانند برتری ثرید است بار  تری عایشه بر دیگر زنآسیه زوجة فرعون کامل نشدند و بر

 .«هادیگر خوراک
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عالقة حضرت رسول خدا به حضرت عایشه یکطرفه نبود و حضرت عایشه عالقاه و  

عشق کاملی به حضارت خیراالناام داشاتند و اگار شابی آن حضارت را در رختخاواب        

ه یک شب از خواب بیدار شدند، منانکه خودشان روایت کرده اند کقرار مییافتند بینمی

را در رختخواب ندیدم. مضطربانه برخاستم و مون ماراغ در   صشدم و حضرت رسول 

زدم که ناگاه دستم به قدم مبارک خورد و فهمیدم که ایشان خانه نبود به اطراو دست می

در بارگاه الهی سر به سجود گذاشته اند، همین وقاعه یک شاب دیگار هام پایش آماد و      

تصور کردند که شاید سرور کاینات نزد سایر امهات المعمنین رفته اند و  لحضرت عایشه

وقتی که دیدند ایشان ذرق در عبادت پروردگار هستند، پشیمان شادند و گفتناد: پادر و    

 مادرم فدایِ شما، من در مه خیالم و شما در مه حال.

حضرت از حضرت عایشه نقل شده که گفتند: یک روز صبح مشاهده کردم که از بس 

به نماز ایستاده اند که پاهای مبارکِ ایشان متورم شده اسات، مان بیقارار     صرسول خدا 

گناه هستید، مرا ایان هماه عباادت و اساتغفار     شدم و عرض کردم شما که معصوم و بی

هلًلا َشُكوًرا»کنید؟ فرمودند: می یعنی آیا بندة شکرگذاری نباشام کاه یاک     «بَفَ  بَُىوُن َي ْ

 در از دست داده را به مقام امام األنبیاء رسانده است؟یتیم پدر و ما



 
 

 

 واقعة إفک

منافقان که دشمنان باطنی و دوستان ظاهری اسالم بودناد، همیشاه باه دنباال فرصاتی      

را بلرزانند و در دیانِ خادا خملمال     صبودند که بر اسالم ضربه بزنند و خاطر رسول اکرم 

ود که دامان ازواجِ مطهرات را بدنام سازند و از های آنها این بوارد آورند، و یکی از نقشه

های خانوادگی مثل واقعة ایالءِ و تحریم و تخییر به صفا و صالح  آنجا که بعضی کدورت

منتهی شد و ابلیس و ذریة او سرافکنده و نومید شدند، منافقان باا نهایات پساتی و ذلات     

شه کردند و واقعة افک را شروع به بدگویی در بارة ملکة عفت و مریمِ اسالم حضرت عای

 بهانة نیت شوم خود قرار دادند.

با لشکر مسلمین  صاصل واقعة افک اینگونه بود که در سال پنجم هجری پیامبر اکرم 

به سوی نمجد عزیمت نمودند و در نزدیکی نجد در نزدیک مشمة بنی مصاطلق باا کفاار    

و تعدادی از منافقاان  جنگیدند، در این جنگ حضرت عایشه در رکاب رسول خدا بودند 

هم که به قصد ذنیمت همراه شاده بودناد حضاور داشاتند، هنگاام برگشاتن در باین راه        

گااهی دور از قافلاه رفتناد، در هماین اثناا      حضرت عایشه برای قضای حاجات باه پنااه   

بندی که داشتند به زمین افتاده بود و ایشان برای پیداکردن آن به جستجو پرداختند و گردن

وقت قافله به خیال این که حضرت عایشه در کجاوة خود نشساته اناد حرکات    در همین 

ای جاز انتظاار نداشاتند. بااالخره     آمدند قالفه را نیافتند و مااره  لکرد. هنگامی که سیده 

رفات تاا میزهاائی کاه از مساافران      محافیِ عَقمبیِ قافله )یعنی کسی که دنبال قافله راه می

( رسید. این شخص که نامش حضرت صفوان بن مُعَطال باود   افتاده یا جا مانده را بردارد

ِ َفإِ هه إِلَ ْ ِ َراِجعُونَ »حضرت عایشه را تنها یافت، بالفور گفت:  سپس شتر خاود   «إِ هه ِوه

 را خوابنید و حضرت ایشان را سوار کرد و دنبال قافله حرکت نمود.
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نباوی را بادنام کنناد و بار      این ماجرا برای منافقان بهترین فرصت بود که حَارمم پااک  

محبوبة رسول خدا تهمت و افترا زنند و سردستة منافقان که ابن ابی بود زبان به تهمت و 

افترا گشاود و آتاش فتناه را روشان کارد. البتاه منافقاان پاس از باازکردِن دِر تهمات و           

 کردنِ آتشِ فتنه خود را کنار کشایدند، اماا در هماین مادت تعادادی از مسالمانان      روشن

لوح که فریبِ منافقان را خورده بودند دسات بکاار شادند و مااجرا بااال      دل و سادهساده

ها زدنها و تهمتگرفت و قلب و جگر اصحاب را پاره پاره کرد، و وقتی که این بدگوئی

بگوش مریمِ اسالم رسید سر فرو افکند و از پیغمبار اساالم اجاازه خواسات و باه خاناة       

رط ذم و اندوه ذاش کارد و باه زماین افتااد و در آتاش تاب        پدرش آمد و در آنجا از ف

کارد. گااهی در   داد اثر نمیزده اش هرمه او را دلداری و تسلی میسوخت و مادر ذممی

بستر افتاده و گاهی در گوشة خانه سر به سجده گذاشته و با خداوناد ذوالجاالل درد دل   

 کرد.می

خاویش یقاین کامال داشاتند، الزم     اگرمه بر پاکدامنی شریک زندگی  صپیامبر اکرم 

دیدند که برای بستن زبانِ منافقین از جمعی از اصحاب بخواهند که درین باره بررسای و  

مشاوره کنند جماعتِ اصحاب این تهمت را رد کرده و بر طهارتِ حضارت ام الماعمنین   

د شهادت دادند. حضرت اسامه بن زید که ذالمِ مورد عالقة رسول اهلل بودند عرض کردنا 

ای که در خوبی و پاکدامنی و تقوی و پارسائی حضرت ام الماعمنین هایچ شاک و شابهه    

کناد. حضارت   وجود ندارد و خداوند هیچگاه خانوادة رسول خود را به ناپاکی آلوده نمی

رنجیاده و   لنیز دلجوئی کرده و عرض کردند که اگر دلِ شما از عایشاه  علی مرتضی 

عی نیست و برای مقام رسالت زن کام نیسات، ولای    ملول است در جداشدن از ایشان من

عدالت و انصاو این است که کامال  تحقیق شود تا خاطر نبوی آسوده گردد و از حضرت 

بریره که کنیز حضرت سیدة است سعال شود. بریره گفت: به خدا قسم همانطور که زرگر 

ذیر از طهاارت و  شناسم، و در ایشان را می لشناسد من بیشتر حضرت عایشه طال را می

هاای )هَوُوهاای( ایشاان بار پاکادامنی و      ام، و حتی هماة همازن  عفت میزی دیگر ندیده
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 امام عدل و حریت و داماد حیدر  دهند، فاروق اعظم شهادت می لطهارت صدیقه

دمار حال عجیبی شدند و عرض کردند: ای رسول خدا به مان بفرمائیاد کاه ماه کسای      

شما ساخته است؟ پیغمبر اکرم رو به آسمان کردناد و   را شریک زندگی لحضرت عایشه

، شمشایر  صبا انگشت اشاره فرمودند: حضرت فاروق از این جاوابِ خااموش پیغمبار    

رسد و اختیاار  نیام در دست گرفته، عرض کردند که شمشیر من حسابِ منافقین را میبی

ة شما فرساتاده اسات.   کردن عایشه از خانة شما با همان کسی است که او را به خانبیرونِ

َحه َ َ » َذا ُس ْ . پس «پاک است ذاتِ ذوالجالل، این تهمتی بزرگ است» «َيظِد مٌ  لُْهتَهنٌ  هَ

دل شدند و به خانة یار ذارشان تشریف بردند، خوش صها حضرت رسول از این جریان

در را باز نمودند، حضرت رسول پرسیدند که عایشه در مه حال اسات؟   لوالدة صدیقه 

رِ ذمدیده گفت: از همان روز که باین خانه آمده، گریه اش قطع نشده است و حارو  ماد

فرمایند که من صدای رساول اهلل  زند و همیشه سر به سجده دارد. حضرت عایشه مینمی

خواستم برخیزم و دامن پیغمبر اکرم را بگیارم، اماا ذیارتِ    شنیدم و میو مادرم را می ص

م تا وقتی که خداوند متعاال پااکیِ مارا تصادیق نفرمایاد،      زنانگی مانع شد و با خود گفت

به نزدیک عایشه شده، فرمودناد: در پاکادامنیِ    صنبایستی پیش شوهر بروم. رسول خدا 

ریازان عارض   خواهی بگوئی، بگو. ام المعمنین با لب گریان و مشم اشکخود هرمه می

حاروِ ایشاان را   است و من هام هماان    کردند که امروز حال من مثل حال یعقوب 

ُ الددـإِ همدد»گااویم کااه گفتنااد: ماای ِ َفَّللاا ُكوا لَثاد  َفُحْز دد  إلددل َّللاا ه ـه اَْشدد ُمْعتَعَهُن َيهَددل َمدد

 .«تَِص ُْونَ 
بَرمم از اندوه و ذم خود نزد خدا و خدا یاور و ناصر اسات برآنچاه   همانا شکایت می»

 .«گوئیدشما می
ورت را داده اند و من هم منتظر نیز همین مش فرمودند که عمر  صحضرت رسول 

 حکم خداوندِ احکم الحاکمین هستم.
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 صُبح سعادت و برائت از افک

فرمایند که من در فکر فرو رفتم تا از جانب خداوناد ماه وقات    می لحضرت عایشه 

وحی نازل خواهد شد، و این مسئله فیصله خواهد یافت که دیدم ناگهان عرق بر پیشاانی  

های دُر ظاهر شد و این عالمات نازول وحای باود. پاس از      ند دانهحضرت رسول اهلل مان

مندی مهرة مبارک را بلند کردند و در صورتِ ایشان آثار مسرَّت و انوار شادی ظاهر بود 

و گفتند: ای عایشه! مبارک باشد که خداوند متعال پاکیِ تو را اعالن فرمود. مادرِ حضرت 

رخیز و از شوهرت شکرگزاری کن. حضارت  عایشه از فرط خوشحالی گفتند: ای دختر ب

عایشه گفتند که امروز من باید شکر خدای متعال را باه جاای آورم کاه بار مان احساان       

هایم را خشک کارده، ساپس سار باه     فرموده و طهارت مرا تصدیق فرموده است و اشک

سجده گذاشتند و شکر و سپاس خداوند ذوالجاالل را باه جاا آوردناد، ایان واقعاه کاه        

بود و تهمت بزرگای بار دامان ملکاة      صزدن به پیغمبر اکرم ز منافقان برای ضربهدستاوی

زد با حکم خداوند متعال و آیات مقدسة قرآن باه خاوبی و خیار    عفت و سیدة جهان می

بلند گردیاد و حضارت    لزده شدند و شأن حضرت سیده خاتمه یافت و بدخواهان شرم

شأن شما آیات قرآنی نازل شده کاه شاب و   گفتند که در  لبه عایشه  بعبداهلل بن عباس

 شود.روز در هر مسجد و محراب قرائت می

کردند که خداوند خودش بر عفت و طهارت ام المعمنین قُدسای  بداندیشان گمان نمی

صفاتِ، تقوا شِعارِ معلمِ عفت گواهی خواهد داد و این واقعاه موجاب شاد کاه خداوناد      

ها برقارار فرماود و   زنندهء کیفرِ تعزیر را برای تهمتمتعال برایِ بستنِ زبان تهمت و افترا

زادگان هیچ خواهد بود و منافقان و منافق لملت اسالم تا ابد ممنون حضرت ام المعمنین 

ای از نفاق خود نخواهند برد و تا سورة نور در قرآن موجود است، هیچکس در باارة  بهره

و عالوه بر این نزولِ آیة تمیمَمُّ نیاز باه   ام المعمنین سخن ناشایست بر زبان نخواهد آورد، 
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ََ فَۡضُل ٱ﴿ شدن کار مسلمانان گردید:سبب ام المعمنین بود که باعث آسان لِ
ِ يُۡؤتِيِه َمن َذَٰ َّللَّ

 .«بخشداین فضلی است از جانب خدا که به هرکس بخواهد می» .[02: ةالمائد] ﴾يََاآءُ 
َمه »خطاب کرده، گفتند:  لبه سیده  در همین باره روزی حضرت اُسَید بن حُضمیر 

ِمْعهِِم َن لََرَىًُ  َ  لِهْ ُ لََ  ِمنْ ُ َمْخَرًجه َفَمْخَرجهً َفَجعَ  .« ََزَل لِِ  بَْمٌر ََطُّ إِاله َجعََ  َّللاه
نازل نشد بر شما کاری هرگز، مگر آن که قرار داد خداوند برای شما از آن امر فمارمج  »

 .«سلمانان برکتیو آسایشی و قرار داد برای م
و در صحیحین حدیثی نقل شده که درجة مقبولیت ایشان را در بارگاه الهی نشان 

َ َن  صبَنه النه ِ ه »دهد: حدیث مذکور این است: می َربُ َيهَ ِْ  العه ِريَ  يَقْ ََهَل لَهَه إِنه ِج ْ

ِ َفلََرىَ  َ ُن َفَرْحَمُُ َّللاه ِ  العه  .«هتُ ُ ََهلَْت َُهُْت َفَيهَ ْ
فرستد، ایشان گفتناد کاه   به عایشه فرمود که جبرئیل بر تو سالم می صهمانا پیامبر »

 (.ةمشکوا –)متفق علیه  «من گفتم سالم و رحمت و برکات خدا بر جبرئیل باد

ها بر حضرت یوساف و حضارت   ای نبود، و از اینگونه تهمتزدن کار تازهالبته تهمت

ِ موسی و حضرت مریم  ْم بَْجَمع نَ َههََواُت َّللاا هِ اند، و برای رفع تهمت زده  َفَس ُم ُ َيهَ ْ

از حضرت یوسف خداوند یک بچه را مأمور کرد که پااکی حضارت یوساف را گاواهی     

دهد و برای حضرت موسی یک زن را مأمور فرمود و برای حضرتِ مردم جناابِ عیسای   

     ی داد. حضارت  را مأمور فرمود، ولی برای حضرت عایشاه خداوناد خاودش گاواه

کردم که خداوند در بارة پاکی من بر قلب پیامبر اکارم  فرمایند که من فکر میمی لعایشه 

القاء و الهام فرماید، ولی خداوندِ منان برای تبرئة من آیات سورة نور را ناازل فرماود    ص

 باشد.سورة نور می 33تا  33که آن آیات 

بار منبار بااال رفتناد و      عایشاه  حضرت رسول اهلل پس از بشارتِ طهارت و پااکی  

ذیر از نیکی و خیر و برکات و   لخطبه خواندند و فرمودند: خدایا من هم در حق عایشه 

 بینم، سپس این آیات را تالوت نمودند:پاکدامنی میز دیگر نمی

َِ ُعۡصبَة  ﴿ ۡف نُكۡمۚٓ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو بِٱۡۡلِ بُوهُ َشر    مِّ ََ   هَُو َخۡير  بَۡل  ا لَُّكمٰۖ ََل تَۡح
  
 لَُّكۡمۚٓ لُِكلِّ ٱۡمِري

ۡثِمۚٓ َوٱلَِّذي تََولَّىَٰ ِكۡبَرهُۥ ِمۡنهُۡم لَهُۥ َعَذاب  َعِييم   َب ِمَن ٱۡۡلِ ََ ا ٱۡكتَ ۡنهُم مَّ لَّۡوََلٓ إِۡذ َسِمۡعتُُموهُ  ١١ مِّ
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ِهۡم َخۡير  ظَنَّ ٱۡلمُ  َِ ُت بِأَنفُ َ  ۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمنََٰ َذٓا إِۡف بِين   ا َوقَالُوْا هََٰ لَّۡوََل َجآُءو َعلَۡيِه بِأَۡربََعةِ  ١٥ مُّ

ِذبُوَن  ِ هُُم ٱۡلَكَٰ ََ ِعنَد ٱَّللَّ ئِ
ٓ هََدٓاِء فَأُْولََٰ ِ َعلَۡيُكۡم  ١٣ُشهََدٓاَءۚٓ فَإِۡذ لَۡم يَۡأتُوْا بِٱلاُّ َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّللَّ

ُكۡم فِي َمآ أَفَ  ََّ ۡنيَا َوٱۡۡلِٓخَرِة لََم  لَۡيَس لَُكم بِهِۦ ِعۡلم   ١٣ۡضتُۡم فِيِه َعَذاب  َعِييم  َوَرۡحَمتُهُۥ فِي ٱلدُّ

بُونَهُۥ هَيِّن   ََ ِ َعِييم  ا َوهَُو ِعنَد ٱَوتَۡح ا   ١٢ َّللَّ نَتُِكۡم َوتَقُولُوَن بِأَۡفَواِهُكم مَّ َِ َولَۡوََلٓ إِۡذ إِۡذ تَلَقَّۡونَهُۥ بِأَۡل

ا يَُكوُن لَنَآ أَن نَّتَكَ َسِمۡعتُُموهُ  ن  َعِييم  قُۡلتُم مَّ َذا بُۡهتََٰ ََ هََٰ نَ َذا ُسۡبَحَٰ ُ أَن  ١٤ لََّم بِهََٰ يَِعيُُكُم ٱَّللَّ

ۡؤِمنِيَن  ُ َعلِيم  َحِكيم   ١١تَُعوُدوْا لِِمۡثلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّ ِتۚٓ َوٱَّللَّ ُ لَُكُم ٱۡۡلٓيََٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن  ١١َويُبَيُِّن ٱَّللَّ

ِحَاةُ يُ  ُ يَۡعلَُم  فِي ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا لَهُۡم َعَذاب  أَلِيم   ِحبُّوَن أَن تَِايَ  ٱۡلفََٰ ۡنيَا َوٱۡۡلِٓخَرِةۚٓ َوٱَّللَّ فِي ٱلدُّ

َ َرُءوف   ١٥َوأَنتُۡم ََل تَۡعلَُموَن  ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ َوأَنَّ ٱَّللَّ ِحيم   َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّللَّ ٓأَيُّهَا  ٥٢رَّ ۞يََٰ

ِن فَإِنَّهُۥ يَۡأُمُر بِٱۡلفَۡحَاآِء تَتَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل  ۡيطََٰ ِت ٱلاَّ ِنۚٓ َوَمن يَتَّبِۡ  ُخطَُوَٰ ۡيطََٰ ِت ٱلاَّ بُِعوْا ُخطَُوَٰ

ۡن أََحٍد أَبَد   ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ َما َزَكىَٰ ِمنُكم مِّ ِكنَّ َوٱۡلُمنَكِرۚٓ َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّللَّ َ يَُزكِّي َمن ا َولََٰ ٱَّللَّ

ُ َسِمي   َعلِيم  يََاآُءَۗ وَ  َعِة أَن يُۡؤتُٓوْا أُْولِي ٱۡلقُۡربَىَٰ َوََل يَۡأتَِل أُْولُوْا ٱۡلفَۡضِل  ٥١ ٱَّللَّ ََّ ِمنُكۡم َوٱل

ِٰۖ َوۡليَۡعفُوْا َوۡليَۡصفَُحوٓ  ِجِريَن فِي َسبِيِل ٱَّللَّ ِكيَن َوٱۡلُمهََٰ َََٰ ُ َوٱۡلَم ُ لَُكۡمۚٓ َوٱَّللَّ  أَََل تُِحبُّوَن أَن يَۡغفَِر ٱَّللَّ
َۗ
 ْا

ِحيم   َغفُور   ِت ٱۡلمُ  ٥٥رَّ فِلََٰ ِت ٱۡلَغَٰ ۡنيَا َوٱۡۡلِٓخَرِة إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡرُموَن ٱۡلُمۡحَصنََٰ ِت لُِعنُوْا فِي ٱلدُّ ۡؤِمنََٰ

نَتُهُۡم َوأَۡيِديِهۡم َوأَۡرُجلُهُم بَِما َكانُواْ  ٥٣ َولَهُۡم َعَذاب  َعِييم   َِ  ٥٣ يَۡعَملُونَ  يَۡوَم تَۡاهَُد َعلَۡيِهۡم أَۡل

َ هَُو ٱۡلَحقُّ ٱۡلُمبِيُن يَُوفِّيِهُم ٱ يَۡوَمئِذ   ُ ِدينَهُُم ٱۡلَحقَّ َويَۡعلَُموَن أَنَّ ٱَّللَّ ُت لِۡلَخبِيثِيَن  ٥٢َّللَّ ٱۡلَخبِيثََٰ

ََ ُمبَرَّ  ئِ
ٓ ِتۚٓ أُْولََٰ ُت لِلطَّيِّبِيَن َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبََٰ ِتٰۖ َوٱلطَّيِّبََٰ

ا يَقُولُوَنٰۖ لَهُم َوٱۡلَخبِيثُوَن لِۡلَخبِيثََٰ ُءوَن ِممَّ

ۡغفَِرة    .[33-33]النور:  ﴾٥٤َوِرۡزق  َكِريم   مَّ

به راستی کسانی که تهمت ]باه ام الماعمنین عایشاه را[ در میاان آوردناد گروهای از شاما        »

زدن را[ برای خود شر مپندارید، بلکه آن برایتان خیر است. برعهادة هرکسای   هستند. این ]تهمت

ش[ عمادة آن ]تهمات[   از گناه است که مرتکب شده است و کسی از آنان که ]بخاز آنان سهمی 

( مرا وقتی آن را شنیدند، مردان و زنان معمن در حاق  33است، عذابی بزرگ دارد )را انجام داده

( مارا بار آن مهاار گاواه     33خویش گمانِ نیک نبردند و نگفتند: ایان دروذای آشاکار اسات )    

( و اگار فضال   33ا نیاوردند آنان در نزد خداوند دروذگو هستند )نیاوردند؟ پس مون گواهان ر

گمان در آنچه به آن پرداختید عذابی باه شاما   خدا و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما نبود، بی

های خویش ساخنی  گرفتید و به زبانهای خویش فرا می( هنگامی که آن را به زبان32رسید )می

کردیاد. حاال آن کاه آن نازد خداوناد      تید، و آن را سبک تلقی میگفتید که به آن دانشی نداشمی

( و مرا وقتی آن را شنیدید، نگفتید: ما را نرسد کاه آن ]ساخن[ را بار    30]گناهی[ بزرگ است )

( خداوناد باه شاما انادرز     33کنیم. این افترایی بازرگ اسات )  زبان آوریم. تو را به پاکی یاد می

( و خداوند آیاات  32به ]انجام گناهی[ مانند آن باز نگردید )دهد که اگر معمن هستید، هرگز می
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( به راستی کسانی که دوسات  34سازد و خداوند دانای فرزانه است )]خود[ را برایتان روشن می

دارند ناشایستی در ]میان[ معمنان شاایع شاود، عاذابی دردنااک در دنیاا و آخارت دارناد. و        می

باود و آن کاه   ( و اگر فضل خدا و رحمتش بار شاما نمای   32دانید )داند و شما نمیخداوند می

های شایطان پیاروی   ( ای معمنان از گام35شد؟[ )ها که نمیخداوند بخشایندة مهربان است ]مه

های شیطان پیروی کند ]بداند[ که او به ]کارهای[ ناشایسات و ناپساند   مکنید و هرکس که از گام

باود، هرگاز هایچکس از شاما پااک      ر شاما نمای  دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بفرمان می

( و 33دارد و خداوناد شانوای داناا اسات )    شد، ولی خداوند هرکس را بخواهاد پااک مای   نمی

[ سوگند خورند بر آن که به خویشاوندان و بینوایاان و  تان نباید ]ابوبکر دارندگان و توانمندان

داریاد کاه   گذرناد. آیاا دوسات نمای    مهاجران در راه خدا میزی ندهند، و باید که ببخشند و در

( کساانی کاه باه زناان پاکادامن      33خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزگار مهرباان اسات )  

دهند، در دنیا و آخرت نفرین شدند. و عاذابی بازرگ   خبر ]از بدکاری و[ معمن نسبت زنا میبی

کردناد بار ]زیاان[ آناان     یهایشان به آنچه مهایشان و دست( روزی که زبان33]در پیش[ دارند )

دهاد و  شان را به تمام و کمال باه آناان مای   ( آن روز خداوند سزای راستین32دهند )گواهی می

( زنان ناپاک سزاوار ماردان ناپاکناد و   30خواهند دانست که خداوند است که حقِّ آشکار است )

د و مردان پاک سازاوار زناان   مردان ناپاک سزاوار زنان ناپاک اند و زنان پاکیزه سزاوار مردان پاکن

گویند، بری اند، آناان آمارزش   [ از آنچه ]مردم[ میصو خاندن پیامبر  لپاکیزه اند. اینان ]عایشه 

 .«(33ای نیک دارند)و روزی
خواهد عظمت و عفت حضرت عایشه را بداند بایاد عظمات و عفات    لذا هرکس می

 ت به فضائل ایشان پی ببرد.شوهر بزرگوار ایشان را بشناسد و با توجه به این آیا

 درجات و فضایل ایشان

بودند و امتیازات ایشان باه   صایشان در حدود نُه سال شریک زندگی حضرت پیامبر 

 شرح زیر است:

از خاندان ایشان یعنی خاندان صدیقی مهار پُشت به اسالم مشارو شادند، و باه     -3

 ک از ازواج دیگر پیامبر نداشتند.افتخار صحابی بودن مفتخر گردیدند و این امتیاز را هیچی
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و اولاین امیار حا  و اماام در      صپدر بزرگوار ایشان اولین مسلمان و یار پیاامبر   -3

حیات پیامبر و اولین خلیفة برحق و رفیق رسول خدا در ذار و در بَدر و در قمبر هستند، و 

نامیدند هلل میالزم است گفته شود که از خلفاء راشدین فقط صدیق اکبر را خلیفة رسول ا

 گفتند.و سایر خلفا را امیرالمعمنین می

گفتناد: خداوناد باه مان امتیاازات      کردند و مای یک بار حضرت عایشه افتخار می -3

 مخصوصی عطا فرموده که به هیچکس دیگر عطا ننموده است که عبارتند از:

 .هفت ساله بودم که به عقد نکاح رسول خدا درآمدم 

  به خانة نبوت پا گذاشتم. ساله بودم کهنُه 

  .قبل از ازدواج خداوند صورت مرا در رؤیای صادقه به حبیبِ خود نشان داده بود 

  .برای من از طرو خدا سالم آمده است 

 ام.من به مشم خودم جبرئیل امین را دیده 

  .بر رختخواب من قرآن نازل شده است 

   دوشیزگی به عقد نکاح رساول خادا   من تنها زوجة رسول خدا هستم که به حالت

 صگفتند که شما در دنیا و آخرت زوجة رسول اهلل  بدرآمدم و حضرت عمار بن یاسر 

 هستید.

 صجنگیدند پرمم پیغمبار  در ذزوة بدر که مالئکه هم در صفِ معمنین با کفار می 

 از مارقد من درست شده بود.

 به خاناة مان تشاریف     صپیغمبر  در واقعة ایالء پس از گذاشتن ایامِ ایالء حضرت

آوردند و آیات تخییر را بر من قرائت کردند و فرمودند: ای عایشه باا پادر و ماادر خاود     

خواهی یا خدا و رسول و آخرت را؟ من بِالفاصله مشورت کن که جاه و جالل دنیا را می

آن  کنم وعرض کردم احتیاج به مشورت نیست. من خدا و پیغمبر و آخرت را انتخاب می

 حضرت از این جواب من بسیار مسرور شدند.
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         در واقعة افک که منافقان بر من تهمات زدناد خداوناد خاودش بار پاکادامنی مان

 شهادت داد.

 یعنی ای « وا عُروساه»قرار فرمودند در یکی از سفرها شتر ایشان رَم کرد و ایشان بی

 عروس من و در این لقب نیز منحصر بفرد بودم.

 خواندم.مقام خود میرا پشت سر شوهر عالی نماز تهجد 

  در مسجد متصل به خانة من معتکف  صدر ماه مبارک رمضان حضرت رسول خدا

 شدند و من به تقلید ایشان اولین متعکف بودم.می

  در مرض موت حضرت رسول خدا بخواهش خودشان به حجرة من منتقل شدند و

 دند.آخرین ایام زندگی خود را در آنجا گذران

  مسواک خواستند و مان مساواک را از بارادرم     صدر هنگام وفات حضرت پیغمبر

های خود نرم کردم و بعد حضرت پیغمبار  عبدالرحمن بن ابی بکر گرفتم و آن را با دندان

های مبارک خود را مسواک نمودند و در آخرین لحظة حیات کاه روح ایشاان   با آن دندان

مبارک ایشان بر سینة من تکیه داشت و آن حضرت ایان   به نزد پروردگار صعود کرد، سرِ

 کلمات را به زان آوردند:

فِ دَق اْلَْيهَدل» )یعنی مرا باه جایگااه بلناد خاویش     «. خداوندا رفیق اعلی» «الهههُمه الره

 .)متفق علیه( «بخوان

تِل، فَ  صتُُوفَِّل النه ِلُّ »گفتند: حضرت ام المعمنین همیشه با فخر می فِل فِل لَ ْ

ُ لَ َْن ِريقِل َفِريقِ ِ  َن َسْحِرى َف َْحِرى، َفَجَمَع َّللاه  .« َْولَتِل، َفلَ ْ
در خانة من و در نوبت من و میاان ساینه و گلاوی مان وفاات یافتناد و        صپیامبر »

 .«خداوند آب دهان ایشان و آب دهان مرا جمع فرمود
ای از عرشِ اعلی باود  هدر همین حجره که گوش صو افتخار دیگر آن که پیغمبر خدا 

 تغسیل و تکفین، و پس از نماز در همان جا مدفون شدند.

 ترادب گاهیست زیر آسمان از عرش نازک
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 نمفمس گُم کرده میآید جُنمید و بایَزید این جا

 و به قول آن شاعر اردو زبان که ترجمة اشعار اردو عبارت است:

 باااار پاااااکیزگی تااااو زبااااان آفاااارینش گااااواهی داد    

 رگاااای بخشااااید و عافیاااات داد و برتااااری داد  تاااارا بز

 نشساااااتای مااااایاگااااار بااااار دامااااان تاااااو لکاااااه

 گفتناااااادانتخاااااااب خاااااادا را مخاااااادوش ماااااای 

 از خااااادای الیااااازال بااااار تاااااو ساااااالم آماااااد     

 هاااایی کاااه ناااام تاااو بااار آنهاااا آمااادمباااارک بااااد لاااب

 رساااااول خااااادا تااااارا صااااادیقه لقاااااب دادناااااد   

 کننااااد ادباااات رافقااااط فرشاااای نااااه عرشاااای ماااای 

 مارقاااااد تاااااو در جناااااگ بااااادر شمااااارمو یافااااات 

 کااه پیغمباارِ راسااتین آن را پاارمم کاارد و بااه اهتاازاز آورد   

 حجاااارة تااااو پناهگاااااه خاااااص ذات رسااااالت اساااات

 ای از بااااغ بهشااات اسااات دریااان دنیاااا و اینجاااا قطعاااه

 للعاالمین مقایم بودناد و هساتند     حمة  در این خانه حضرت ر

 نامنااادحجااارة تُسااات کاااه آن را گنباااد خضااارا مااای    

 خاسات روز محشر سرور دو جهان از هماین جاا برخواهناد    

 و تنهااا نخواهنااد بااود، بااا شماایخمین برخواهنااد خاساات      

 شااافاعت از خاناااة رحماااتِ تاااو آذااااز خواهاااد شاااد   

 و همااااة اماااات را مغفاااارت فاااارا خواهااااد گرفاااات  
 

 واقعة دوم



 10 لعائشه أم المؤمنین زندگانی ملکة عفّت 

 

بند مادر امت گم شد، ایشان این بار حرکت مرتبة دوم در محلی به نام ذوالجَیش گردن

از  جستجو کنند، همین که صدیق اکبار   بند خود راقافله را به تأخیر انداختند، تا گردن

این واقعه خبردار شدند با ناراحتی نزد دخترشان آمدند، در حالی که حضرت رسول خدا 

 نمودند، صدیق اکبار  گذارده و استراحت می سر مبارک خود را در کنار عایشه  ص

ارة جگارِ  آوری و این سخن را بارای تنبیاه پا   گفتند: تو هر روز یک ناراحتی به وجود می

خود ادا کردند. حضرت عایشه از جای خود تکاان نخوردناد تاا حضارت رساول خادا       

ناراحت نشوند، درین موقع بود که وقت نماز فرا رسید و در آن محل هم هم آب نباود و  

اصحاب حیران بودند که با نبودن آب مگونه وضو بگیرند و نماز بخوانند، در همین زمان 

  آیة تیمُّم نازل شد:

ٓ أَۡو َعلَىَٰ َسفٍَر أَۡو َجآَء أََحد  وَ َٰٰ ﴿ ۡرَضىَٰ ََ  إِن ُكنتُم مَّ تُُم ٱلنِّ َۡ َم َن ٱۡلَغآئِِط أَۡو لََٰ نُكم مِّ آَء فَلَۡم مِّ

ُموْا َصِعيد   تَِجُدوْا َمآء   ُحوْا بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكمۡ ا طَيِّب  فَتَيَمَّ ََ  .[23]النساء:  ﴾ا فَٱۡم

باشید یا کسی از شما از جایگاه قضای حاجت بیاید یا باا زناان   و اگر بیمار یا در حال سفر »

 .«تان را مسح کنیدآمیزش کنید و آبی نیابید، پس با خاک پاک تیمم کنید، آنگاه روی و دستان
این عنایت خداوندی  که شامل مسلمانان شد و کار را بر آنها آسان و مسیر گردانیاد،  

و بارای حضارت عایشاه دسات باه دعاا       باعث خوشروئی و شادی همه اصحاب گردید 

برداشتند و به عظمت مقام معنوی مادرِ روحانی خود اعتاراو کردناد و از هرطارو ایان     

صدا برخاست که ای خانوادة صدیق همیشه بر شما رحمت خدا باد کاه بارای مسالمانان    

با محبتِ پادری بسایار نازد دختار      سببِ خیر و سعادت دیگری شدید و صدیق اکبر 

دانستم که تو این قدر مبارک هستی که باه خااطر   خود آمدند و گفتند: من نمی نیک اختر

تو این همه سهولت و رعایت برای امت اسالمی فراهم آمد. باری، پس از حرکات قافلاه   

 بند ایشان نیز از زیرِ شتر ایشان پیدا شد.گردن

 صواقعة تخییر در زندگی با پیامبر 
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بعضی از ازواج مطهرات که در خانوادة خود پروردة نااز و نعمات بودناد زنادگی در     

آمدناد و تقاضاا    صبارگاه رسالت با فقر و فاقه برای آنها دشوار بود، لذا به حضور پیامبر

 کردند که نان و نفقة آنها را زیادتر فرمایند. درین باره این آیه نازل شد:

﴿ َ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل ۡلِّ ََ إِن ُكنتُنَّ تُِرۡدَن يََٰ ِج ۡنيَا َوِزينَتَهَا فَتََعالَۡيَن أَُمتِّۡعُكنَّ ۡزَوَٰ ةَ ٱلدُّ ٱۡلَحيَوَٰ

ۡحُكنَّ َسَراح   َ أََعدَّ َوإِن ُكنتُنَّ تُِرۡدَن ٱ ٥١ ا َجِميَل  َوأَُسرِّ َ َوَرُسولَهُۥ َوٱلدَّاَر ٱۡۡلِٓخَرةَ فَإِنَّ ٱَّللَّ َّللَّ

ِت ِمنُكنَّ أَ  نََٰ َِ  .[32-34]األحزاب:  ﴾٥٥ا ۡجًرا َعِييم  لِۡلُمۡح

خواهید زندگی دنیا و زینت آن را پس بیائید که شما را ای پیامبر! بگو به ازواج خود اگر می»

خواهید خدا و رساول او و خاناة   کردن خوبی و اگر میمند کنم و شما را رها کنم رهازا آن بهره

 .«زنان نیکوکار اجرِ بزرگیآخرت را پس همانا خداوند آماده کرده است برای 
 لنزد عایشاه   صبعد از نزول این آیه )یعنی آیة تخییر( همانطور که قبال  گفتم پیغمبر 

آمدند و آیه را تالوت نموده، گفتند: با پدر و مادرت مشورت کن و بعاد از آن جاوابم را   

بده، حضرت عایشه فورا  عرض کردند یاا رساول در کاار خیار حاجات باه استشااره و        

خواهم. دنیا و لذایذ آن را فدای خاک پاای  شورت نیست، من فقط خشنودی شما را میم

درخشان شد و سایر ازواج پیامبر نیز به  صکنم، از این جواب مهرة رسول اکرم شما می

تقلید حضرت عایشه همین جواب را دادند و موضوعِ حساسی کاه پایش آماده باود باه      

 خوبی و خوشی پایان یافت.



 
 

 

 و فرارسیدن روزگار درد و غم صبر وفات پیام

گی است. حضارت ام الماعمنین عایشاه در    ترین زمانه، زمان بیوهبرای هر زن دردناک

 فرسا مبتال گشت.سن هیجده سالگی به این ذمِ روح

بیمار شادند. در   صدر اواخر ماه صفر سنة یازده هجری بود که حضرت رسول خدا 

ان برقرار بود، و هر شاب در خاناة یکای از ازواج    ایام بیماری عدالت و نظام زندگی ایش

پرسیدند که فردا نوبت کیست. ازواج از سخنان بردند، ولی هر روز میمطهرات به سر می

است به همین جهات هماة    لحضرت فهمیدند که مَیل ایشان به اقامت در حجرة عایشه 

ود را در خاناة  آخرین روزهای زنادگی خا   صازواج مطهرات اجازه دادند که پیامبر اکرم

عایشه بگذرانند و این امر باعث شد که ایشان با آن هوش و ذکاوتی کاه داشاتند آخارین    

 گفتارهای زرین پیامبر بزرگوار را به خاطر بسپارند و حفی کنند و به ملت اسالم برسانند.

دیدناد خیلای   صدیقه که بیماری و رن  حضرتِ سرورِ دو جهان را می ةحضرت سید

کردناد و بارآن   دعاهائی که از آنحضرت آموخته بودند، مرتباا  قرائات مای    قرار شده وبی

 دمیدند.حضرت می

وقتی که بیماری حضرت پیامبر شدت پیدا کرد، و نتوانستند به مسجد تشریف ببرند 

 .«بگوئید ابوبکر نماز را اقامه کند» «ُمُرفا بَلَه لَْكٍر بَْن يَُصهَِّل لِهلنههسِ »امر فرمودند: 
شناختند عرض کردند یا رسول اهلل! ابوبکر خیلی ایشه که پدرشان را خوب میحضرت ع

رقیق القلب هستند و جدائی شما را تحمل نخواهند کرد، مگونه به جای شما امامت 

کنند؟ دیگری را امر فرمائید، ولی آن حضرت دوباره تأکید کردند که ابوبکر امامتِ نماز را 

ضرت صدیقه حضرت حفصه را قاصد کردند، ولی به عهده بگیرند، در مرتبة سوم ح

حضرت قاطعانه گفتند که ابوبکر مردم را امامت نمایند، و این فال نیک و افتخار بزرگ 

آمد و کسی دیگر را این منصب و فخر نرسیده است. حضرت  فقط به نام صدیق اکبر 
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سکه طال داده پیش از بیماری خود مند  صفرمایند که حضرت رسول اهلل ام المعمنین می

بودند که در خانه نگهداری شود. در هنگام بیماری گفتند که آن مند سکه را هم میان 

ها به فقرا و مساکین داده شد روح پیامبر فقرا و نیازمندان تقسیم کنند و همین که آن سکه

به بارگاه پروردگار عروج کرد. وقتی که آثار نزع و جداشدن روح در پیغمبر  صبزرگوار 

ظاهر گردید، قلب و جگر حضرت عایشه از فکر فراق و جدایی پریشان گردید  ص خدا

و با اضطرابِ فراوان عرض کرد که ای رسول خدا رن  شما بسیار است. حضرت رسول 

های فرمودند: اجر هم عظیم است، ناگهان جسم مبارک سنگینی احساس کرد، به مشم

کنند که ای ها پیداست، گوئی مرا ندا میشان نظر کردم، دیدم که آثار مرگ از مشممبارک

عایشه گن  شادمانی تو از دست رفتنی است و بر بهار جوانی تو فصل دردناک خزانِ 

ِ َفإِ هه إِلَ ْ ِ َراِجعُونَ »گی فرا رسیده است. بیوه ام المعمنین سر مبارکِ محبوب  «إِ هه ِوه

رنجدیدة خود برآوردند، دردی که با خود را بر بالش نهاده و فغان و شیون از عمق دلِ 

 توان گفت.هیچ زبانی نمی

 صروضه و آرامگاه رسول خدا  لحجرة عایشه 

را با حجرة عایشه اُنس بسیار بود و آن حضرت نسبت به این حجاره   صرسول خدا 

 نظر خاصی داشتند و همین حجره هم روضه و آرامگاه ابدی آن حضرت شد.

عایشه در خواب دیده بودند که سه خورشید یا  حضرت صقبل از وفات رسول خدا 

سه ماه در حجرة ایشان فرود آمد. وقتی که سارور دو جهاان در آن حجاره دفان شادند      

به دخترشان گفتند: ای جان پدر این است تعبیر خوابی کاه دیاده باودی.     صدیق اکبر 

 یک ماه در حجرة تو فرود آمد که بهترینِ هرسه است.

 ذات رسالت است حجره تو پناهگاه خاص

 ای از باغ بهشت است درین دنیاو این جا قطعه

 للعالمین مقیم بودند و هستند رحمةدر این خانه 

 نامندحجرة تُست که آن را گنبد خضرا می
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گای گذشات و تاا    مهل سال زندگی ام المعمنین باه بیاوه   صبعد از وفات نبی اکرم 

اقدس نبوی به عهادة ایشاان باود. در     زمانی که حیات داشتند پاکیزگی و خدمات روضة

 صآذاز شب و روز در همان حجر اقامت داشتند و به نظافت و خدمت قبار رساول اهلل   

مشغول بودند، ولی بعد از مدتی حضرت رسول را در خواب دیدند که باه ایشاان اجاازه    

بار  ای متصل به گنبد خضرا اقامت کنند، ولی مانند گذشته همیشه بر سر قدادند در حجره

گذرانیدناد،  ها در حجرة متصل به روضاة مقادس مای   حاضر بودند و شب صرسول اهلل 

 بود. صزیرا میل و جاذبة قلبی ایشان به سوی آرامگاه حبیب خدا محمد مصطفی 

فوت کردند و در کنار قبار رساول اهلل در    بعد که پدر بزرگوارشان حضرت ابوبکر 

آن حجره ادامه داشت، ولی بعاد از آن کاه   همان حجره دفن شدند، رفت و آمد ایشان به 

شهید شادند و در هماان حجاره مادفون گردیدناد،       هجری فاروق اعظم  33در سال 

توان رفت و آمد کرد، اماا تاا   فرمودند که حاال دیگر بدون پرده و حجاب به اینجا نمیمی

رة ایشان حیات داشتند از محافظت و مراقبت آن روضة مطهر ذافال نبودناد و ایان حجا    

 است. صامروز در داخل مسجد النبی روضه و آرامگاه رسول خدا  لعایشه 

 داغ دوم، رحلت پدر

تازه بود که بعد از دو سال و مهار مااه حضارت    صهنوز صدمه جدایی رسول خدا  

درگذشتند و نور مشم خود را داذدار کردند، آخرین لحظاات زنادگی    ابوبکر صدیق 

ایشه گذشت، صدیق اکبر پرسیدند که کفن آقای مان  ابوبکر صدیق نیز در نزد حضرت ع

مند پارمه بود، عرض کردند: سه پارمه بود، پرسایدند کاه در کادام روز وفاات کردناد      

با اطمینان کامل گفتند: پس امروز روز رفتن  عرض کردند در روز دوشنبه، صدیق اکبر 

ن اندختاه ایاد را   من است، بعد رو به دخترشان کردند و گفتند: همین مادری که روی م

شسته و مرا در آن کفن کنید، حضرت عایشه با مشم گریان گفتند: ای پدر گرامی! مگر ما 

توانیم یک کفن نو برای شما تهیه کنیم؟ صدیق اکبار و پرممادار حاق و صاداقت و     نمی

گفتند: ای نور مشم! اهل دنیا و زندگان به لباس نو بیشتر احتیاج  صجانشین رسول خدا 
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مان شب یار ذار دارِ فانی را وداع گفتند و حضرت عایشه که دو سال و مهار ماه دارند، ه

بهتارین دورة   پیش بیوه شده بودند، حاال یتیم هم شدند. دورة خالفت فااروق اعظام   

گویند، همانطور کاه پیغمبار اکارم فرماوده     اسالم است که آن را نیکوترین پرتو نبوت می

قُُرْفِن ََرْ »بودند:  ُر الْ در این دوره همچون دوران  «ها قرن من استبهترین قرن» « د َخ ْ

رسالت فتوحات و دولت اسالمی گسترش یافت. ایشاان پاس از فتوحاات بازرگ بارای      

مادران خود ازواج مطهرات حقوق برقرار کردند که حاق فرزنادی را ادا کنناد و زنادگی     

کتاابِ الخاراج نوشاته     امهات المعمنین با راحتی بگذارد، و منانکه قاضی ابو یوساف در 

برای حضرت عایشه سالیانه دوازده هزار درهم و برای  است، حضرت عمر بن خطاب 

سایر ازواج مطهرات سالیانه ده هزار درهم حقوق مقارر کارده بودناد، و ایان امار نشاان       

بودناد. همچناین در    صترین ازواج حضرت رساول  دهد که حضرت عایشه محبوبمی

م از فتوحات عراق یک کوزه پر از جواهرات به بارگاه خالفت دوران خالفت فاروق اعظ

رسید. حضرت عمر به مسلمانان گفتند: اگر شما اجازه دهید این کوزه را بارای حضارت   

بودند، تماام   صترین همسر موالی ما محمد مصطفی عایشه بفرستم، زیرا ایشان محبوب

وقتی که حضرت عایشه آن کوزه  اصحاب با کمال افتخار با این پیشنهاد موافقت کردند، و

را باز کرده و مشاهده کردند آهِ سردی از دل برآوردند و با مشم گریاان گفتناد کاه ابان     

بر من احسان بسیار کرده، خداوند در آینده مرا برای پذیرفتن عطایاای ایشاان    خطاب 

 زنده نگذارد.

 نمونة از خودگذشتگی

در حجرة عایشاه   شان صدیق اکبر و بعد از ای صپس از آن که حضرت رسول اهلل 

نیز در آخرین لحظات زندگی خود آرزو داشتند که در همان  دفن شدند، فاروق اعظم 

با کمال احترام اجازه داده، فرمودند: اگرمه این جا را  لحجره دفن شوند. حضرت عایشه

ا در کنار بخشم تمی من برای خودم انتخاب کرده بودم، ولی آن را به امیرالمعمنین عمر 

دو رفیق خود باشند. فاروق اعظم فرمودند: خداوند به مادرم اجر عظیم بدهد، ولی جنازة 
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مرا تا آستانة آن حجره ببرید و آنجا دوباره اجاازه بگیریاد و عارض کنیاد کاه عمار بان        

ام را در خواهد، اگر اجازه دادند مرا در آنجا دفن نمائید و اگر نه، جنازهالخطاب اجازه می

در کناار مقاام    ةستان بَقمیع دفن نمائید، و بدین ترتیب این تاجدار بزرگ خالفتِ راشدقبر

 نبوت و صداقت آرمیدند.

 کماالت علمی

برای پذیرائی از فقرا و مسکینان و بارای   لخانة صدیقه صبعد از وفات پیغمبر اکرم 

ر به درجاة  شان همیشه باز بود، و معلوم است که هیچکس دیگراهنمائی روحانی فرزندان

شدند، کماالت علمیِ ایشان نرسیده است و اصحاب رسول اهلل هرگاه با مشکلی روبرو می

گرفتند. ابن قیم در کتاب رفتند و جواب سعاالتِ خود را از ایشان میبه خدمت ایشان می

کند کاه مان هایچکس را در فهام قارآن و      جالء االفهام از حضرت عروه بن زبیر نقل می

حرام و اشعار و انسابِ عرب داناتر از حضرت عایشه ندیدم. بعد از وفات احکام حالل و 

سایرِ ازواج مطهرات حضرت عثمان را نزد حضارت اباوبکر فرساتادند تاا      صرسول اهلل 

از ایشان نظرخواهی کنند، حضرت عایشه اظهار کردند  صدبارة اِرث حضرت رسول اهلل 

واهد بود و هرمه از من بماند صادقة  فرمودند: هیچکس وارثِ من نخ صکه پیغمبر خدا 

 فقرا خواهد بود و از این توضیح همة امهات المعمنین مطمئین گردیدند.

حضرت عایشه همانطور که قبال  هم گفتم از حیث تعداد احادیثی کاه از رساول خادا    

نقل کرده اند در مرتبة ششمِ راویان حدیث قرار دارناد، ولای ماون ایشاان یاک زنِ       ص

توانستند مانند مردانِ اصحاب در مجالس علمی حاضر باحجاب بودند و نمینشین و خانه

شوند، از لحاظ علمی در این درجه نبودند و طالبان علم خودشان حاضار خادمت شاده،    

دادناد و  هاا را پاساا مای   پرسیدند و ایشان هماان ساعال  سعاالت و اشکاالت خود را می

زار و دویسات و ده حادیث نقال گردیاده و     کردند و از ایشان تعداد دو هگشائی میگِرِه

امتیاز ایشان این است که در احادیث مرویة خود اسباب نزول و تاریا و وضعیت حدیثِ 

مانناد خلفااء    منقول و علل و مستثنیات آنها را نیز بیان کرده اند و باا اصاحاب بازرگ   
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و یاا از   برابار باوده   راشدین و حضرت عبداهلل بن عباس و حضرت عبداهلل بن مسعود 

 آنها برتر بوده اند.

 آوری قرآنتالش در جهت جمع

ای انجام آوری قرآن خدمات شایستهعدة کمی آگاه هستند که حضرت عایشه در جمع

داده و مقام بلندی در این امر مهم داشته اند، حضرت ام المعمنین در نماز تهجد شریک و 

شد و های بلند قرآن تالوت میبودند که در این نماز سوره صهمراه حضرت رسول اهلل 

بیشتر قرآن نیز در حجرة ایشان نازل شده بود، از این رو ایاشان اولاین شانوندة قارآن و     

اولین شاهد اُسوة حَسَنه بودند. پس از رحلت پیامبر اکرم ایشان یاک نساخة قرآنکاریم را    

رآن نامیدناد و دریان قا   کردند کاه آن را مصاحف مای   آوری کرده و آن را حفی میجمع

کارد.  هائی هم نوشته شده بود و اکثر سَنمدهای این مصحف شریف کار متن را مای حاشیه

در صحیح بخاری نقل شده که شخصی از عراق به حَرممین آمد و به خادمت ام الماعمنین   

خواهی بادانی؟ گفات: در   رفت و از مصحف مبارک پرشش کرد. ایشان پسریدند مرا می

ها و در قرائت اختالو شدیدی بروز کرده، لاذا  ن سورهبودعراق در ترتیب و پیش و پس

خواهم با مصحف شما تطبیق کنم و تصحیح نمایم. ایشان موضوع را به خوبی روشان  می

های قرآن مقدم و معخر شاود ایارادی نادارد.    کرده و نشان دادند که اگر در قرائت سوره

نی شرح داده و مسائل آن ایشان همچنین موارد مشکل قرآن و ذرائب قرآن را بنحو دلنشی

 اند.خیرة گرانبهائی به یادگار گذاشتهرا حل کرده و برای امت اسالمی ذ



 
 

 

 ظهور اضطراب

داماد محبوبِ رسول خدا حضرت عثمان بر مسند خالفت  بعد از عمر فاروق اعظم 

نشستند. ایشان هم مانند سَلمفِ خود حضرت عمر، برای حایشه و ازواج مطهرات حقاوق  

باا شاکوه بسایار هماراه باود و فتوحاات        برقرار کردند. دوران خالفت عثمان  سالیانه

ساازی بارای   اسالمی ادامه داشت. لکن در همین زمان منافقان نیز مشغول توطئه و زمیناه 

هاای سیاسای شکسات خاورده و     هاا و گاروه  اذراض و مقاصد سوء خود بودند، یهودی

یانه و منافقانه را انتخااب کردناد، در دورة   که شیوة مخف صشدة آنها در زمان پیامبر ذلیل

حضرت عثمان که فتوحات اسالمی بَر و بحر را فرا گرفته و در همه جا و لوله به پا کرده 

بود و پرمم اسالمی در گوشه و کنار جهان برافراشته شده بود، سر برآوردند تاا آتاش در   

شانند برنامة این منافقین ایان  خانة اسالم بزنند و خوابی را که دیده بودند جامعه عمل بپو

شایعه پراکنی کنند و مقاام و منزلات آنهاا را پاایین      بود که در مورد اصحاب بزرگوار 

های دیان  بیاورند و مسلمانان را به جان هم بیاندازند تا ریشه اسالم را سست کنند و پایه

اند انجام دهناد  نتوانسته  صخدا را ویران نمایند و کاری را که در دورة حیات نبی اکرم 

درین دوره انجام دهند و باالخره هم توانستند شورشی برپا کنند و مند مسلمان ناآگااه و  

 دل را هم که از جریانات پشت پرده بیخبر بودند درین ماجرا آلوده نمودند.ساده

برای ملت اسالم مه روزِ شوم و نمحسی بود، آن روز که داماد نبی اکرم، مجسمة حِلام  

پاس از مهال روز محاصاره و در     تح شام و روم، جامعِ قرآن سیدنا عثماان  و حیا، فا

ای از مناافقین کاه از پشات خاناه     نگهبانِ منزل بودند، به دست عده بحالی که حَسَنمین 

داخل حیاِت مبارک شده بودند جام شهادت نوشیدند، در آن وقت زوجة با وفاای ایشاان   

افقین با شمشیر به ایشان حمله کرد و انگشاتان  حضرت نائله برای دفاع آمد که یکی از من

 دست ایشان را قطع نمود.
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محال اممان و آراماش باود، در اثار ایان مارگ         صشهر مدینه که از عهد رسول خدا 

دردناک پاره پاره شد و از دیوارهای آن فریاد و فغان برخاست. منین وحشیگری انساانی  

را که حاضر به جنگ با منافقین نشاد و باه   را تا آن روز فملمک ندیده بود که منین انسانی 

محافظانِ خود اجازة برخورد و جنگ را نداد با آن وضع دردناک به قتل برسانند و شاهید  

 کنند.

ایشان در آخرین مرحلة زندگی خود بر باالی بام منزل رفته و سخنرانی کارد کاه هار    

ن ایشان در دلِ منافقان که کند، اما سخناگناهی و مظلومیت او را ثابت میکلمة آن دلیل بی

زدن اساس اسالم را داشتند هیچ اثری نکرد، امام مظلوم در قسمتی از سخنرانی قصدِ برهم

اگر شما جمع شده اید که مرا به قتل رسانید، یقینا  بدانید که اگر اماروز مان   »خود گفتند: 

کاامال  باه   و این گفتاة ایشاان   « شهید شوم، شما هرگز در یک صف نماز نخواهید خواند

اثبات رسید. امنیت و وحدت امت اسالمی از بین رفت و مسلمانان دشمن یکدیگر شدند 

نیز از فتنه نیاسودند.  لو آتش خونریزی به همه جا رسید. کِبار صحابه و نور مشم فاطمه

گوئی شهادت عثمان، شهادتِ اتحادِ مسلمانان بود که تا امروز هم وحدت و یگانگی میان 

قرار نشده و نخواهد شد. در عکس العملِ این واقعه منان طوفانی برخاسات  مسلمانان بر

 که زبان از گفتن آن ناتوان است، مانند حوادث هولناک جَمَل و صِفّیِن و دشت کربال.

 جنگ جَمَل

بعد از شهادت امام مظلوم در گوشه و کنار دنیا داد خواهی برپا شد، به خصوص اهال  

فریاد قصاص و انتقام برآوردناد و آتشای بپاشاد کاه از یاک      شام که از فرط درد و اندوه 

داد. حضرت عایشه که این ماجرا را دیدند و از عواقاب وخایم آن   طوفان مرگبار خبر می

کردن فتنه قیام کنند و حضارت زبیار و گلچاه    نگران بودند، تصمیم گرفتند برای خاموش

هماراه شادند، در آن موقاع     نیز باا ایشاان   صشهسواران اسالم و یاران بزرگ رسول اهلل 

حضرت عایشه برای ح  به مکه رفته بودند و هنوز از ح  باز نگشته بودند که خبر ایان  

واقعة جانکاه بگوش ایشان رسید. لذا ایشان از همانجا همراه تعدادی از فرزندان روحاانی  
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د خویش به عزم بصره حرکت کردند و هزاران نفر از مسلمانان که با ماادرِ روحاانی خاو   

عقیده بودند، در رکاب ایشان عازم بصره شدند و ساایر ازواج مطهارات نیاز تاا مناد      هم

ای عظایم  فرسا به عنوان بدرقه ایشان را همراهی نمودند، در میان آن گروه شور و ولولاه 

ها نگران بود. در این باره مورخین آراء مختلف دارناد و  ها گریان و قلببرپا بود و مشم

این عقیده اند که هریک از دو طرو قصد داشت طروِ دیگر را شکست  ها برمثال  بعضی

داده و از بین ببرد، ولی نظرِ معتدل و میانه این است که ام المعمنین به خاطر مهر ماادری  

را  رفته و ایشان را قانع کنند که قاتلین عثماان   در نظر داشتند که نزد حضرت علی 

علی جمع شده بودند از خود برانند، به طاوری  که به خاطر حفیِ خود گرداگرد حضرت 

که وقتی ایشان نزدیک بصره رسیدند، سخرانی کردند و فرمودند: به خدا قسام اشخاصای   

که با من هستند میزی پنهان ندارند و مادرِ حقیقی همه میزی از فرزندانش پنهان نادارد.  

حترم است فتنه بپا موضوع این است که باذیان دست به سرکشی زده، در مدینه که حرم م

گناه اساالم را  کرده اند. و بنابراین، به لعنت خدا گرفتار شده اند و عالوه بر این خلیفة بی

ام کاه باه   به قتل رسانده و خونِ معصوم را حالل شمرده اند و من برای این به اینجا آمده

خطاری   مردم بگویم آنانی که ما پشت سر گذاشته ایم مه جرایمی مرتکب شده اند و مه

  از آنها متوجه است.

ن نَّۡجوَ  َلَّ َخۡيَر فِي َكثِير  ﴿ ِح  بَۡيَن ٱلنَّاِسۚٓ مِّ هُۡم إَِلَّ َمۡن أََمَر بَِصَدقٍَة أَۡو َمۡعُروٍف أَۡو إِۡصلََٰ  ﴾ىَٰ
 .[332]النساء: 

خیزد، مگر کسی کاه باه صَادَقه و کاارِ نیاک و      یعنی از سخنان درگوشیِ آنها سودی برنمی»

ما برای دعوت به اصالح بیرون آمده ایم که این حکم خداوناد   .«دم امر کنداصالح میان مر

بر هر کومک و بزرگ است، و مقصد ما این است که شما را برای نیکی آماده کنایم و از  

شود و تاریا نیز بدی باز داریم. از این سخنان مادرِ امت میزی ذیر از اصالح فهمیده نمی

دال بسیار اجتناب نموده و تا جائی کاه امکاان داشات    گواه است که ایشان از جنگ و ج

کوشش کردند تا با حضرت علی از طریق گفتگو به مصالحه برسند و نزدیک بود که کاار  
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دانستند که صلح حضرت علی با حضرت عایشه به به مصالحه برسد، اما مون منافقین می

یشه حمله کردناد  معنی مرگ و نابودی آنهاست، لذا در تاریکی شب بر لشکر حضرت عا

 و مذاکرات صلح را با شکست روبرو کردند.

وقتی که ام المعمنین فهمیدند که جنک شروع شده است با مشورتِ قاضای بصاره در   

هَودَج آهنی خود نشسته، به میان هردو لشکر آمدند و طلحاه و زبیار دو صاحابی جلیال     

علی کرم اهلل وجهه باه   با ایشان همراه بودند، از جانب دیگر حضرت صالقدر رسول اهلل 

دنبال آن دو بزرگوار فرستادند و هنگامی که ایان ساه صاحابی جلیال القادر در جلاوی       

یکدیگر ایستادند فریاد از سینة روزگار برخاست کاه مگوناه قهرماناان بَادر و حناین باا       

یکدیگر رویاروی شده و به جنگ و جدال پرداخته ند، ماذاکرة در میاناة جناگ، اگرماه     

 بن و توطئه بنی امیه را برمال و آشکار ساخت و سبب شد تا طلحه و زبیار  دست منافقی

شدن هدایت و فرمانادهی جناگ از دسات    گیری نمایند، لکن خارجاز صحنة جنگ کناره

رهبران دو سپاه سبب شد تا تاریا اسالم از خون هزاران گویندة ال اله اال اهلل رنگین شاود  

سر بر کف نهاده و در اطراو شتری کاه   صبوی و نوجوانان شیردل برای حفاظت حرم ن

آوران به زمین مادرِ روحانی آنها برآن سوار بود، جمع شده و با تیرها و شمشیرهایِ حمله

 افتاده و جام شهادت سر دهند.

در این واقعه اگر کسی خوشحال بود منافقین سَبائی فزندان ابن سَبا بودند که از همان 

خانة اسالم بودند، قلب و جگر حضارت عایشاه و حضارت     زدنِاول اسالم در فکر آتش

از این حادثة دردناک پاره پاره بود، وقتی که سرِ حضرت زبیر را با شمشیر ایشان  علی 

های ایشان گریان شد و با گریه فرمودناد: آه، ایان   به خدمت حضرت علی آوردند، مشم

و وقتای جسامِ حضارت    همان شمشیر است که بارها آسیب را به جهنم بشاارت دادناد،   

ها بارها تیربارانِ کفاار را  طلحه را آوردند دست ایشان را بوسیده و فرمودند که این دست

دور کرده است. حضرت عایشه تا وقتی کاه زنادگی بودناد از ایان حادثاة       صاز پیامبر 
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افتادناد لارزان شاده و    خوردند، و بعضی اوقات که بیاد آن منظره میبار افسوس میخون

 شد.کردند که مهرة مبارک از اشک تمر میگریه می آنقدر

به هرحال، آتش این فتنه را منافقین سبائیه )پیروان ابن سبا( روشن کردند تا میان مادر 

در آن وقت که با ناام خاوارج    و فرزند جدائی اندازند و بعضی از همین قاتلینِ عثمان 

خواسته اند زدند که ایشان می به مقابلة حضرت علی بیرون آمدند، بر حضرت علی تهمت

 مادر روحانی خود را کنیز سازند.

دامن حضرت علی و حضرت عایشه از این خونریزی پاک است، و تماام گنااهِ قضایه    

زدن بر اسالم بودناد، در واقعاة جَمَال    زیر سرِ منافقان است که شب و روز در فکر ضربه

شدنِ گویند: بیرونر که مخالفین میهیچ تهمتی متوجه مادر و فرزند نیست، زیرا اگر آنطو

حضرت عایشه خالو آیة قرآن است، و جنگ با امیر وقت هم خالو دیان اسات، ایان    

اعتراض بر حضرت علی هم وارد خواهد بود که مرا با مادرِ خود بجنگ پرداختند، ولای  

همانطور که به روشنی گفتیم مقصد و مقصود هر دویِ آنهاا مصاالحه باود، و باه هماین      

بود که بعد از واقعة جَمَل میان مادر و فرزند روابط خوب برقرار گردید. و جاوابِ   جهت

ایرادِ اول یعنی خروج از خانه هم این است که قرآن خروجِ زن را برای اماور دینای مناع    

دانساتند کاه   نفرموده و درین جا حضرت ام المعمنین طبق بیعتِ رضوان فریضة خود مای 

که از صورتِ حال آگاه بودند دور ایشاان   و تمام اصحاب برای اصالح امت قیام کنند 

دانستند که امت اسالم را از گروه باذی نجات دهند، و ماون  جمع شده و فریضة خود می

مکه برای این حرکت مناسب نبود، به سوی بصره حرکت کردند، زیرا در آن شهر گروهی 

دند و نظر حضرت عایشه ایان  از منافقین سبائی جمع شده و آنجا را مرکز خود ساخته بو

بود که اگر کار بصره را اصالح کنند، یک مرکزِ منافقین سبائی را درهام شکساته و بعادا     

در بیارون   لهای مقیم کوفه خواهد رسید، مورخین نوشته اند کاه ام الماعمنین  نوبت باذی

 یوستند.بصره قیام کردند و بعد از سخنرانی ایشان عدة زیادی از اهالی بصره به ایشان پ
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حضرت علی عبداهلل بن عامر را برکنار کرده و به جاای ایشاان عثماان بان حنیاف را      

حاکم بصره قرار داده بودند، ایشان با اصحاب مشورت کردند که مه باید کرد. عمران بن 

حُصین و هِشام بن عامر انصاری نظر دادند که در این وضاع ساکوت بهتار اسات، ولای      

بَله خاموش نشد و باه فساادانگیزی خاود اداماه داد و قصادِ      ها حکیم بن جَسردارِ سبائی

اِسائه به ام المعمنین کرد. یکی از زنانِ با وفای اسالم رو به او کرد و گفت: دهانت را ببند. 

آن مرد برافروخته شد و آن زن عفیفه را با تیغ به قتل رساند. در این موقع اصحابِ جَمَال  

ی را که به مدینه حمله برده بودناد و در بصاره باشاند    هائاعالن کردند که هرکس از باذی

حاضر گردانند،  مردم بصره گروهی باین طرو و گروهی باه آن طارو پیوساتند کاه در     

نهایت به شکست عثمان بن حنیف حااکم بصاره انجامیاد. و بعضای از مناافقین نیاز باه        

ه تشاریف  . بعد از این حضرت علای از مدیناه باه بصار    (1)سرانجام عمل خویش رسیدند

ها همراهِ ایشان آمده بودند. دریان موقاع باه جاای جناگ      آوردند، تعداد زیادی را سبائی

های مجاهدِ کبیر حضرت قمعقااع بان   شروع به مذاکرات و گفتگو کردند و در اثر کوشش

هاا  را از صاف  ها برطرو گردید و قرار شد که قاتالنِ عثمان عمرو تمیمی سوءِ تفاهم

و طرو آنها را سرکوب کنند. حضرت علی، حضرت عبداهلل بن عباس بیرون آورده و هرد

را به نمایندگی فرستادند و حضرت طلحه فرزند خود محمد را نزد حضرت علای رواناه   

ابن تیمیه عینا نقل شاده   لسن کردند، این ماجرا در تواریا ابن کثیر، ابن خلدون و منهاج ا

 است:

لأهحهل  من الج ش ن، فهمه بمعوا  فهطمئنت الن وس فسكنت، فاجتمع ى  فريق»

لعث َيهِ ٌّ ي هلل َّللا لن ي هس إل هم فلعثوا محمهلل لن طهحُ العجهد إلل يه  فيولوا 

جم عه، يهل الصهح فلهتوا لخ ر ل هُ لم ي  توا لمثههه لهعهف ُ فلهت الذين بَهر بمر 

تهم يثمهن لشر ل هُ لم يأتوهه َط َهلل بشرَوا يهل الحصكُ فجعهوا يتشهفرفن ل ه

ىههه حتل اجمعوا يهل ا شهب الحرب ف  العر فاستمرفا لذل  خش ُ بن ي طن لمه 

                                           
 .345 – 320/  0تاریا طبری  -1
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حهفلوا من الشر فغهللفا مع الغهس فمه شعر لهم ج را هم ا عهوا إلل نل  اْلمر 

 .(1)«ا ع ال

ها مطمئن شد و آرام گرفت و هریک از دو لشکر با یارانِ خاود گارد آمدناد،    پس دل

عبداهلل بن عباس را نزد آنها فرستاد و آناان محماد بان     پس به هنگام شب حضرت علی،

طلحه سجاد را نزد علی فرستادند، و همگی بر صلح اتفاق کردند و خوابیدند، باه خاوبی   

شبی را که نخوابیده بودند به آن راحتی، و آنهایی کاه علیاه حضارت عثماان قیاام کارده       

ی کردند، مون هالکت خود را بودند، بدترین شبی را که منان شبی نگذرانده بودند، سپر

کردن در تمام شب پرداختناد، تاا آن کاه بار بارانگیختن      دیدند، لذا به مشورتنزدیک می

جنگ در پنهانی اتفاق کردند و از ترس آن که بار قصاد و نیات بدشاان مطلاع نگردناد،       

های آنها از آنها باخبر نشادند و  مخفیانه در تاریکی شب برخاستند به صورتی که همسایه

 با رفتنی پنهان و مخفیانه به سوی آن کار حرکت کردند.

گرایانه که به ظاهر برنامة آن در هردو لشاکر مقابال عملای    بعد از شروع حملة توطئه

شد، به حضرت علی گفته شد که اصحاب جمل شبانه حمله کرده اند، و حال آن که ایان  

خیرخاواهی در زیار ساایة     سراسر دورغ بود، مون که مهاجمان سبائی که ظاهرا  به عنوان

خواستند که میان حضرت علی و اصحاب جمل صالح  حضرت علی جا گرفته بودند نمی

برقرار گردد و حضرت علی آمادگی برای قتل منافقان را داشتند و از طرو دیگر اصحاب 

جمل به این اشتباه افتاده بودند که شاید از طرو حضرت علای اجاازة جناگ داده شاده     

 ثر اعمالِ منافقین هردو گروه به جنگ پرداختند.باشد، لذا بر ا

خواستند گردد که قصد اصحابِ جمل فساد نبود و آنها میاز آنچه گفته شد، معلوم می

ها نجات دهند و اگر آن فضای مصاالحه و ساازش کاه قبال از     که امت اسالم را از باذی

دند و باهم درگیر مانیافت و لشکرها در جای خود میشروع جگ وجود داشت، ادامه می

                                           
 – 044/  3، و تاریا ابن خلدون 323. 330/  3 منهاج الَنةو  332/  2، البداية و النهايةابن کثیر،  -1

022. 
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شاد، اماا   کردند و تاریا امت عاوض مای  ها فرصت و فریبکاری پیدا نمیشدند باذینمی

 آنچه شُدنی بود شد.

ها بود، ولای مخاالفین اساالم و    آمدن ام المعمنین برای مصالحه و سرکوبی باذیبیرون

ر معمنان گفتاه  ها، این واقعه را تحریف کرده و الفاظ ناشایست نسبت به مادپیروان سبائی

اطالعای از حقاایق تااریخی اسات، ماثال       اند که تمام گفتارهای آنها در اثر ناآگاهی و بی

گویند که قصد از این خروج، قصاص نبود، بلکاه خالفات حضارت علای بار ایشاان       می

 خواستند طرفداران خود را به خالفت برسانند.ناگوار بود، یا این که می

 نویسد:الباری میحافی ابن حجَر در کتاب فتح 

َيْوا بََحهللٌ » ًه فِ  الِْخ فَُِ َفال اده قُْ  بَنه يهيش  َفَمْن َمعَهه  َهَزُيْوا َيهِ ا إِنه بَحهللاً لَْم يَنْ

 .(1)«منهم لِ ُولُّْوهُ الِخ فََُ 

همانا هیچکس نقل نکرده است که عایشه و کسانی که باا ایشاان بودناد باا خالفات علای       »

 .«هیچ یکی از آنها ادعای رسیدن به خالفت را نداشته استاند، و مخالف بوده
ساخته شده و بعضی روایات که امروز  تمام این تصورات از جانب دشمنان صحابه 

کنند راویان آنها سبائی )پیروان ابن سبا( هستند، بلکه در واقع قصد آنها از بآن استدالل می

ز تکرار آن حوادث جلوگیری شاده و  خروج این بود که قصاص گرفته شود تا در آینده ا

 امور امت و دولت بهتر اداره شود، ابن تیمیه در منهاج السنه گوید:

ُم ََهلِل اتِّ َقُوا َيهَل الْ » ِ ههِ ْم فَإ ِر اْختَ هِرهِ َفال اْختِ هِرهِ َجَمِ  لَغ ْ َمْصهََحُِ ـَفلكِنه َحْرَب الْ

مَد  راً َىمدهَن ـَفإَِهَمُِ الُحهلُلْفِد َيهل ََتَهَُِ ُيثْ نَدُِ هخِد تْ ُِ ال ِ قَتَهَدُُ َيهَدل إََِهمَد ه ـفَتَدوا طَئَدتِ الْ

الً   .(2)«بَََهُمْوهَه بَفه

                                           
 .23/  33فتح الباری،  -1
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و بدون اختیار اصحاب جمل بود، زیارا آنهاا توافاق     ولی جنگ جمل بدون اختیار علی »

کردن حد شرعی بر کشندگان عثمان، پس توطئه کردند کشندگان عثماان  کردند بر صلح و جاری

 .«د فتنه در پایان هم منانکه ایجاد کردند فتنه را در آذازبر ایجا
هاای مناافقین   گردد که واقعة جمل بر اثر باازیگری از مجموع آنچه نقل شد معلوم می

 روی داد و حضرت علی و اصحاب جمل از آن بری هستند.





 
 

 

 پس از جمل بتعامل حضرت عایشه و حضرت علی 

کند میان حضرت عایشه و حضرت علی آوریم که ثابت میدر اینجا مطالبی می

کدورتی نبوده و آن بزرگواران نسبت به یکدیگر اعتماد و وُثوقم علمی و عملی داشته اند. 

التَّواقیت فی »امام احمد در مسندات مرتضوی و امام مسلم در صحیح شریف در بابِ 

َمْعحِ َيهَل ـهئَِشَُ َيِن الْ َيْن ُشَريْحِ لِْن هَه ٍِئ ََهَل َسأَلُْت يَ »نقل کرده اند که « المسح

 ِ َذا ِمنِّل َىهَن يَُعهفُِر َمَع َرُسوِل َّللاه ًه فَإِ ه ُ بَْيهَُم لِهَ . ََهَل صالُْخ ه ِْن فَقَهلَْت َسْ  َيهِ ا

 ِ ًه فَقَهَل ََهَل َرُسوُل َّللاه ُمَعهفِِر ََ َََُُ بَيههٍن َفلَ َهلِ ِهنه َفلِهْمُ  صفََعأَلُْت َيهِ ا قِ ِم يَْوٌن لِهْ

هٌَُ   .(1)«َفلَ ْ

کشیدن بر موزه پرسیدم، پس گفات: از  از شُریح بن هانی که گفت: از عایشه از مسح»

 صعلی بپرس، زیرا که او به این مسئله از من داناتر است، مون او بیشتر با رسول خادا  

فرمودند: برای مساافر   صسفر کرده است، گفت پس از علی پرسیدم؟ گفت: رسول خدا 

 .«ه روز و سه شب و برای مقیم یک روز و یک شب مسح بر موزه جایز استس
حکم روزة آن روز را  گرفتن روز عاشورا که حضرت علی همچنین در مسئلة روزه

پرسند که این حکم را مه کسی بیان کارده اسات؟   بیان فرموده بودند، حضرت عایشه می

گوید کاه ایشاان سانت    می ، آنگاه حضرت عایشهاهل مجلس گفتند که حضرت علی 

در بااب  « أإلساتیعاب »دانناد. ابان عبادالبر در کتااب     را بیشتر از همة مردم می صپیامبر 

 مربوط به علی بن ابی طالب ذکر کرده است:

تَهُىْم لِ َْوِن َيهُشوراَء؟ َهلوا: يهٌ ، َهلت: » َيْن ج ر ََهَل: ََهلَْت يهئشُ: َمْن بَفْ

، بَمه إِ ه ُ َْلَيْ   .(2)«هَُم النههسِ لهلُعنهَُيهِ ٌّ
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از جبر که گفت: عایشه پرسید: مه کسی شما را برای روز عاشورا فتاوا داده اسات؟   »

 .«ترین مردم به سنت استگفتند: علی. گفت: همانا او آگاه
َيْن َحْعَر َ لِنِْت َدَجهَجَُ ََهلَْت َِ َْ  لعهيش  إِنه »و در کنز العمال منین آمده است: 

 .(1)«هً بََمَر لِِص َهِن يَْوِن َيهُشوراء. ََهلَْت هَُو بَْيهَُم َمْن لَقَ  لهلُعنََُيهَ ه 

از حسره دخترِ دَجاجه که گفت: به عایشه گفته شاد کاه علای فرماان باه روزة روز      »

 .«ترین باقی ماندگان به سنت استعاشورا داده است. عایشه گفت: او آگاه
گروهی به سرپرستی محمد بن ابای   علی در پایان جنگ جمل هنگامی که حضرت 

بکر و فرزندانش حسن و حساین ماأمور رسااندن حضارت عایشاه باه مدیناه نماود، ام         

ای کاش خداوند بیست سال پایش از   –المعمنین عایشه ضمن اظهار ندامت از این واقعه 

ر برخی روی بگفت: فرزندانم برخی از ما از راه کوتاهی یا زیاده –این جانم را گرفته بود 

هایی کاه باه وی رسایده اسات، بار      دیگر عتاب کرده ایم، لذا هیچکس به خاطر ناراحتی

ایساتاده باود اناداخت و باه      دیگری تجاوز نکند. سپس مشمش را به جایی که علی 

به خدا قسم بین من و علی در قدیم مطلبی جز آنچاه کاه باین    »گفته اش منین ادامه داد: 

«. وجود نداشته است و در نظار مان او از نیکاان اسات    باشد زن و خویشان شوهرش می

مردم »هنوز علی این سخن را از وی نشنیده بود که جمعیت را مخاطب ساخته، و فرمود: 

به خدا قسم راست گفت و نیک گفت بین من و او میزی جز آن نبوده است، و در دنیا و 

 .(2)«آخرت همسر پیغمبرتان است

ارة شرکت در جنگ جمل و این سخن که دوسات  با گریة خود در ب لحضرت عایشه

داشتم خداوند پیش از این جانم را گرفته بود، توبه خود را آشکار ساخت و با سخنان می

نشان داد. حافی بیهقی و حافی ابوبکر بازار   صفوق ارادت خود را نسبت به داماد پیامبر 
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فرماود: بادترین از    از خوارج یااد کارد و   صکنند: پیامبر روایت می لاز حضرت عایشه 

دهد دیدم علای آناان یعنای اصاحاب نهاروان را      کشد، و ادامه میامتم را بهترین امتم می

 .(1)کشدمی

رفاتم و از   لکند که گفت: همراه پدرم نازد عایشاه   ابویعلی از جمیع بن عمیر نقل می

ندیادم و   صسعال کردم، گفت: مان ماردی را عزیزتار از او نازد رساول خادا       علی 

کناد  . و در روایتی دیگر نقل می(2)امن زنی را عزیزتر از زنش نزد رسول خدا ندیدههمچنی

ساعال   صوارد شدم و از محبوبترین انسان نزد رسول خادا   لام بر عایشه که همراه عمه

باود و ماون از    ل، فاطماه  صفرمود: محبوبترین انسان نزد رساول خادا    لکردم عایشه 

نزد رساول محباوبترین    یعنی حضرت علی  لفاطمه مردان سعال نمودم، فرمود: شوهر

گوید تا آنجا که می –ام نزد عایشه رفتند مرد بود، و در روایتی دیگر گوید که مادر و خاله

پرساید؟ از ماردی   گفتند، حال از علی برایمان بگو، عایشه گفت: از مه میز بزرگی می –

در دست علی ریخت، و  صبود که جان رسول خدا  صکه اینقدر متصل به رسول خدا 

علی دست خود به صورت مالید، و مون در محل دفنش اختالو کردند فرماود: بهتارین   

شود، ماادر و  نقاط زمین برای دفن یک پیغمبر همان نقطه ایست که در آن قبض روح می

دانی، مرا بر او خروج کردی و شمشیر باه  ام پرسیدند: تو که علی را آنقدر بزرگ میخاله

کانم ای کااش   شود، و مان االن آرزو مای  شیدی؟ گفت: کاری که باید بشود میرویش ک

 .(3)آمددادم که این پیش آمد پیش نمیآنچه بر روی زمین است مال من بود، و من می

گفتم: رسول خادا   لکند که به ام المعمنین عایشه همچنین سیوطی از عروه روایت می

. گفتم: پس مرا بار علیاه   بن ابی طالب مه کسی را بیشتر دوست داشت، فرمود: علی 
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آن قیام نمودید؟ فرمود: مرا پدرت با مادرت ازدواج نمود؟ گفتم: تقدیر الهی بود، فرمود: 

 .(1)این امر هم تقدیر الهی بود

شود که میان صدیقه بن صدیق و علی مرتضی اندک رنجشای  از این حقایق معلوم می

بود، آنطوری کاه بعضای از   ی نزاع و مخالفت مینبوده، و اگر میان خاندان صدیقی و علو

کنند، پس مگونه میان آنها اینگونه احترام و اعزاز گروهای شیعه شفاها  و کتابً مطرح می

 برقرار بود؟! و پیوندهای خویشاوندی صورت گرفت.

تر است، و دانند که برای زن در نماز تمسَتُّر و پوشیدگی از هرمیز دیگر الزممطلعین می

( آمده است، اما این ساعال  334یت این مسئله در کتاب عبدالرزاق )جلد سوم صفحة اهم

را هم حضرت عایشه از حضرت علی مرتضی پرسایدند و آن حضارت جاواب مفصالی     

 قرار گرفت. لدادند که مورد تصدیق صدیقه 

بیان شده،  همچنین از طرو حضرت عایشه سخنان دعا و ثنا در حق حضرت علی 

 مُسندات علی مرتضی آمده است: 42و  3ند احمد جلد اول صفحات منانکه در مس

َ ََهلَْت: فَم» ِعَراِق؟ ََهَل: َسِمْعتُ ُ ـه ََْوُل َيهِلٍّ ِح َن ََهَن َيهَ ْ ِ َىمَ ـ ه يَْزُيُم بَْهُ  الْ

َر َنلِ َ  ُ َفَرُسولُ ُ. ََهلَْت: هَْ  َسِمْعَت ِمنْ ُ بَ ه ُ ََهَل َغ ْ ؟ ََهَل: الهههُمه الَ. يَقُوُل: َههلَلَق َّللاه

ُ َينْ ُ، إِ ه ُ َىهَن ِمْن َى َِم ِ  َ  َّللاا َِ ًه َر ُ َيهِ ا ُ َفَرُسولُ ُ، يَْرَحُم َّللاه ََهلَْت: بََجْ  َههلَلَق َّللاه

ِعَراقِ يَْكِذلُونَ  ُ َفَرُسولُ ُ، فَ َْذهَُ  بَْهُ  الْ ً يُْعِج ُ ُ إِاله ََهَل َههلَلَق َّللاه ئه ِ   الَ يََرى َش ْ َيهَ ْ

ِ  فِل الَْحهلِليثِ   .«َفيَِزيهلُلفَن َيهَ ْ
عایشه پرسید، پس سخن علی وقتی که اهل عاراق در برابار او ایساتادند، ماه باود.      »

گفت: صَدَق اهللُ وَرَسُولُه، عایشه پرسید آیاا شانیدی   گفت: )آن مرد( که شنیدم که علی می

آری، صَدَقم اهللُ وَرَسُولُه، خدا بر  از او که سخنی ذیر از این بگوید؟ گفت: نه بخدا. گفت:

دید که او را بشاگفت  رحمت کند، همانا این سخن او بود که هر وقت میزی می علی 

هاای او  بندند و در گفتاه گفت: صَدَقم اهللُ وَرَسُولمه و اهل عراق بر او دروغ میآورد میمی

 .«افزایندمطالبی می
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مند نفر در خدمت حضرت عایشه باودیم   گوید:خالصة ماجرا این است که راوی می

که عبداهلل بن شداد از عراق وارد آن مجلس شد. صدیقه بنت صدیق گفتند که من در بارة 

کنم، و تو از روی حقیقات  کسانی که حضرت علی آنها را به قتل رساندند از تو سعال می

را صحیح خواهم جواب خواهی داد. عبد اهلل گفت: آری، برای مه بیان نکنم. عینی واقعه 

گفت، سپس ادامه داد که وقتی در میان حضرت علی و معاویاه ماذاکرة صالح شاد و دو     

حَکمم تعیین شدند، پس هشت هزار نفر از قاریان قرآن برخالوِ حضرت علای در محلای   

موسوم به حَرموراءِ جمع شدند و آمادة جنگ گردیدند. سپس جریان جناگ را نقال کارد.    

تی که خوارج اهل عراق در مقابال حضارت علای ایساتادند،     حضرت عایشه پرسیدند وق

فرمودناد: صَادَقم اهللُ وَرَسُاولُه.    گفتند؟ عبداهلل گفت: من شنیدم که ایشان میایشان مه می

حضرت عایشه پرسیدند که شاما خودتاان شانیدید کاه حضارت علای هماین الفااظ را         

ت علی نشنیدم. پس حضرت گفتند. عبداهلل گفت: من ذیر از این کلمة دیگری از حضرمی

دیدناد، ایان   آوری مای صدیق گفتند: خدا اشان را رحمت فرماید که هروقت میز شگفت

شد و حااال اهال عاراق و کوفیاان بار      عبارتِ صَدَقم اهللُ وَرَسُولُه بر زبان ایشان جاری می

 گویند.ایشان تهمت دروغ زده و برخالو ایشان سخنان بسیار می

ه بعد از جنگ جَمَل اسات، باه طاور روشان حُسانِ رابطاه و       این روایت که مربوط ب

کند که میاان آنهاا رنجاش و    دهد و ثابت میاخالص و خلوصِ مادر فرزندی را نشان می

هاای مناافقین و   انگیازی هاا و فتناه  کدورتی نبوده و جنگی که پیش آمد نیز بر اثر توطئاه 

 مخالفین بوده است.

 

 ببشارت عبداهلل بن عباس 

هساتند، و در خانادان    پسار عماوی حضارت علای      بهلل بن عباس حضرت عبدا

هاشمی مقام واالئی دارند. ایشان در آخرین بیماری حضارت عایشاه باه عیاادت ایشاان      

 رفتند، و مهدة بزرگی به ام المعمنین داد، اصل روایت اینچنین است:
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فأرسهت إل  : إ   بجهلل غمه فىرله  لاستأنن يهل يهئشُ  ببن الن ي هس »

 صرف، فقهل لهرسول: مه ب ه لهلذي ب صرف حتل بدخ ، فرجع الرسول فأخ رهه فه

لذل  فأن ت ل ، فقهلت ل : إ   بجهلل غمه فىرله، فب ه مش قُ ممه بخهف بن بهجم 

يقول يهيش  زفجت  ف   صيه  ، فقهل لهه الن ي هس فو َّللا لقهلل سمعت رسول َّللا 

فج  جمر  من جمر جهنم، فقهلت: الجنُ فىهن رسول َّللا بىرن يهل َّللا من بن يز

 .(1)«فرجت ين  فرج َّللا ين 

در بیماری او برسد،  لاز عبداهلل بن عباس که  او اجازه خواست که به حضور عایشه »

پس عایشه پیام داد او را که من ذمزده و اندوهگین هساتم، شاما برگردیاد. عباداهلل بان      

این که داخل شوم، پس عایشاه او  عباس به قاصد گفت: من کسی نیستم که برگردم، مگر 

کنم و ترسناک هستم کاه بعاد از   را اجازه ورود داد، و گفت: من احساس ذم و اندوه می

مرگ مه پیش خواهد آمد. پس ابن عباس به ایشان گفت: به خدا ساوگند کاه شانیدم از    

فرمود: عایشه زوجة من است در بهشت. ابن عباس اضافه کرد کاه  که می صرسول خدا 

نزد خدا عزیزتر از آن است که یک پاره از آتش جهنم به زوجیت ایشاان   صخدا  رسول

داده شود. پس عایشه گفت: مرا از نگرانی نجاات دادی، خداوناد تارا از نگرانای نجاات      

 .«دهد

 بهای مادر و دختر )عایشه و فاطمه(دلبستگی

ا یکای از  در زندگی هر انسان بدترین موقع وقتی است که سایة محبت پدر و ماادر یا  

در  بالزهاراء  طم آنها از سرش دُور گردد و با ناپدری یا نامادری زندگی کند، حضرت فا

سن طفولیت بود که مادر بزرگوارشان از دنیا رحت کرد و بر نور مشم خاتون بهشت داغ 

 یتیمی نشست.

بعد از این واقعه پرورشِ ایشان به دست سایر ازواجِ مطهارت افتااد و بیشاتر از هماه    

رت عایشه صدیقه که در ذم، شادی و شب و روز شریک و رازدار یکادیگر بودناد،   حض
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به نمایندگی از طرو سایر ازواج مطهارات   لدر وقتی که فاطمه  لدر بارة محبت عایشه 

آمده بودند، حضرت رسول فرمودند که ای نور مشم مان، آیاا    صبه خدمت رسول اهلل 

داری؟ حضارت فاطماه راز ساخن پادر     دارم تو دوسات نمای  کسی را که من دوست می

 لبزرگوارشان را فهمیده و سکوت اختیار کردند. اولین مسئله مهم که برای سیده فاطماه  

بود. در هنگام عقدِ نکاح از هماه   پیش آمد آذاز زندگی زناشوئی با علی بن ابی طالب 

ری قابال   تر خدماتِ مادر است، لکن افسوس که مادر محترمة ایشان خدیجه الکبمیز مهم

فوت کرده و نور مشم و شمعِ نبوت از سرپرستی مادرِ واقعی خود محروم بودناد، لکان   

ها بحمد اهلل کمتر از خدمات مادر واقعی نبود که این خادمات را شایعه   خدماتِ نامادری

نیز در آن موقع قابل تحسین است، و همة آنهاا در   نیز ذکر کرده اند، عمل خلفاء ثالثه 

و  کند که میان خلفاء ثالثه ر و شهود عقد بودند و این خود ثابت میمجلس عقد حاض

از ابتدا تا انتها کومکترین رنجشی نبوده است. خدماتِ عایشه صدیقه و  حضرت علی 

تر است، و این خادمات تاا قیامات مثال خورشاید      درین موقع از همه نمایان بام سلمه 

تشیع هم در کتب خود اقارار کارده اناد،    درخشان و تابان است و علماء و مجتهدین اهل 

توزی که از اوالد سبائی به آنها رسیده، هرجا که این روایاات را  اگرمه بعضی در اثر کینه

 اند.را نوشته«  ِنَفُال»های خود آورده اند، به جای نام مبارکِ ملکة عفت در کتاب

کنم تا ی نقل میمن در این بحث از کتب اهل تشیع و اهل سنت به طور نمونه روایات

صاحب نظران خود قضاوت کنند و بر آنها روشن گردد که خدمات بزرگوارانة مادر 

معمنین حضرت عایشه از روی خلوص و حُسن نیت بوده، زیرا ایشان در گهوارة حق و 

اول کسی بود که به ندای  صداقت پرورش یافته اند. پدر بزرگوارش ابوبکر صدیق

و همیشه پروانة شمع رسالت بود. مادرش اُم رومان از خادمان لبیک گفته  صپیغمبر اکرم 

بزرگ اسالم بوده و در خانوادة افضل الخالئق بعد االنبیاء تربیت شده و تمام زندگی 

سالگی نرسیده بود که عایشه صدیقه از جذبة همدلی اسالمی سرشار بود. هنوز به سن ده

آوری نمود که ای جمعرو نبوت، گنجینهقدم به کاشانة نبوت گذاشت و با استفادة از معا
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تا قیامت امت اسالمی مرهون و ممنون ایشان خواهد بود، یکی از خدمات ایشان جریان 

فهمد که این خدمات از مادر است، به طوری که انسان نمی لعروسی فاطمه الزهرا 

 لالزهراءای را برای عقد نکاح فاطمه خانه صواقعی بوده یا از نامادری. حضرت پیغمبر 

سپردند و این دو به اتفاق  لنمودن آن را به حضرت عایشه و ام سلمه معین کرده و آماده

یکدیگر تمام کارها را به بهترین وجه انجام دادند، در این باره به ترتیب از کتب شیعه و 

مناقب »گردد. روایت اول از بعدا  از کتب اهل سنت روایاتی برای صاحب نظران نقل می

گردد. نقل می« ابن ماجه»و روایت سوم از « امام شیا طوسی»و روایت دوم از « میخوارز

خواندم. ایشان تشریف  صگویند که من حضرت علی را به خدمت پیغمبر ام ایمن می

فهللخهت يه   فهو ف  حجر  يهيش  فقمن بزفاج  فدخهن ال  ت »آوردند و فرمودند: 

 .«ح هء من فبَ هت فجهعت ل ن يهللي  مطرَه إلل اْلرض 
وارد شدم، در حالی که ایشان در خانة عایشاه بودناد، زناان ایشاان      صپس بر پیامبر 

برخاستند و داخل خانه شدند و من جلو آمدم و پیش روی ایشان نشستم و از شرم رویم 

 به طرو زمین بود.

فرمودند: آیا دوست دارید که شریک زندگی شما سیده فاطماه را رواناة    صنبی اکرم 

شما کنیم؟ عرض کردم پدر و ماادرم فادای شاما، اختیاار باا شماسات. نبای اکارم         خانة 

فرمودند: انشاء اهلل امشب یا فردا اقدام خواهم کرد. حضرت علی با شادی بسایار از خاناة   

نبوت بیرون آمدند، سپس نبی اکرم به ازواج مطهرات دستور دادناد کاه فاطماه را بارای     

شانید و عطر و گالب بزنید و خانة عروسای اش را  عروسی آماده کنید، و لباس خوب بپو

مرتب نمائید و بهترین رختخواب را تهیه سازید، پس ازواج مطهرات طباق دسات نباوی    

 .(1)عمل کردند

 در همین موضوع در امالی شیا ابوجعفر طوسی منین آمده است:
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فهذه فهلت ت رسول َّللا إلل النعهء فقهل: من ه هنه َهلت بن سهمُ: ب ه بن سهمُ »

: ه ئوا اللنت  فالن يم  ف  حجر  ل  صزين  فهذه ف  ُ فف  ُ، فقهل رسول َّللا 

ل ته فقهلت بن سهمُ: ف  بي حجر  يه رسدول َّللا؟ َدهل: فد  حجرتد  فبمدر  عدهءه بن 

 .(1)«يزي ن فيصهحن من شأ هه الخ
: ها کردند و فرمودند: اینجا کیست؟ پس اُم سلمه گفتپس رسول خدا رو به طرو زن

فرمودند:  صمن ام سلمه هستم، و این زینب است، و این فالنه و فالنه، پس رسول خدا 

های من اطاقی را برای دخترم و پسر عمویم آماده کنید. ام سلمه پرساید  در یکی از حجره

در کدام حجره، ای رسول خدا؟ نبی اکرم فرمودند: در حجرة خودت و پیغمبار باه زناان    

 یشان را تزیین و مرتب سازند.خود امر کردند که جای ا

دو روایت فوق از کتب شیعه بود، حااال روایتای را از کتااب نکااح سانن ابان ماجاه        

 آوریم:می

« ِ ْع ِلِّ َيْن َمْعُرفٍق َيْن َيهئَِشَُ َفبُنِّ َسهََمَُ ََهلَتَه: بََمَر َه َرُسوُل َّللاه بَْن  صَيِن الشه

َز فَهِطَمَُ َحتهل  ُهلْلِخهَهَه َيهَل َيهِلٍّ فَعََمهلْل َه إِلَل الْ َ ِْت فَ ََرْشنَههُ تَُرالًه لَ ِّنًه ِمْن   َُجهِّ

هلِلينَه َُمه بَْطعَْمنَه تَْمًرا َفَزلِ  ًه  بَْيَراضِ الْ َْطَحهِء َُمه َحَشْو َه ِمْرفَقَتَ ِْن لِ  ًه فَنَ َْشنَههُ لِأَيْ

نَه َمهًء َيْذلًه َفَيَمهلْل َه إِلَل ُيوٍد فَ  ِ  الثهْوُب َفَسقَ ْ قَل َيهَ ْ نَههُ فِل َجه ِ ِ الْ َ ْتِ لِ ُهْ َْ َر عَ

نَه ُيْرًسه بَْحَعَن ِمْن ُيْرسِ فَهِطَمَُ  قَهُء فََمه َربَيْ  .«َفيُعَههَق َيهَ ْ ِ العِّ
روایات   بامام شعبی از مساروق و ایشاان از حضارت عایشاه و ام سالمه      »ترجمه: 

ما امر فرمودند که فاطمه را برای عروسی مهیاا   به صکنند که آندو گفتند: رسول خدا می

سازیم، تا آن که او را به نزد علی بریم، پس به سوی خانه رفتیم و از وادی بطحااء خااک   

نرم آوردیم، و خانه را با آن خاک نرم فرش کردیم و دو متکا بدوختیم، ساپس طعاامی از   

موبی نصاب کاردیم تاا     خرما و کشمش و آبی گوارا آماده نمودیم و در یک گوشة منزل

. در «برآن لباس و مشک آویزان شود و هیچ عروسی نیکوتر از عروسای فاطماه ندیادیم   

کنیم که تاریا عروسای را  پایان بخش این موضوع روایتی را از اممالی شیا طوسی نقل می

                                           
 .35صفحة امالی شیا ابوجعفر طوسی جلد اول،  -1
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دخ  ل هطمدُ لعدهلل ففده  بختهده رَ دُ زفجدُ   ÷مؤمن ن ـرفي بن بم ر ال»کند: ذکر می

 .(1)«يشر يومهً من نل  لعهلل رجوي  من لهللر فنل  ْليهن خهت من شواليثمهن لعتُ 
روایت شده است که امیرالمعمنین عروسای کارد باا فاطماه پاس از وفاات       »ترجمه: 

خواهرشان رقیه زوجة عثمان به شانزده روز و این ماجرا پس از بازگشات ایشاان از بادر    

 .«ته بودبود و این امر وقتی بود که مند روز از ماه شوال گذش
 خالصه آن که:

 لانتظار امور عروسی در خانة حضرت ام سالمه   لدر وقت عروسی سیده فاطمه  -3

 انجام گرفت.

 سپردند. بتمام مقدمات عروسی را به حضرت عایشه و ام سلمه  صنبی اکرم  -3

کاردن تشاک و   کردن خاناه و درسات  تمام کارها و ترتیبات عروسی از قبیل آماده -3

 ک و سایر کارهای الزم به دست این دو مادر معمنین انجام گرفت.متکا و خورا

شود که میان حضرت عایشه و از مالحظة این اخبار و روایات بشرط انصاو معلوم می

و حضرت فاطمه از ابتدا روابط دوستی و محبت و دلبستگی مادری برقرار بوده و تا پایان 

های پاک طینت هیچگونه عداوت فت و زنانهای ععمر نیز ادامه داشته، لذا میان آن ملکه

های خود نوشاته اناد   و یا خصومت وجود نداشته است و میزهائی که مخالفان در کتاب

اساس است، به عالوه روابط میان این دو سیده طاوری باوده کاه ثابات     سراپا دروغ و بی

بارة مشاجره و کند میان آنها عالوه از محبت رازداری نیز وجود داشته و مطالبی که در می

 ای ندارد.منازعه میان دو خانوادة هاشمی و صدیقی نوشته شده است اساس و پایه

 لتمجید خاتون جنت فاطمه الزهراء از زبانِ حضرت عایشه

ابن عبدالبر نقل شده « اإلستیعاب»حاکمِ نیشابوری و در کتاب « المستدرک»در کتاب 

بَ ههَه ََهلَْت: َمه َربَيُْت بََحهلًلا َىهَن بَْش َ َ َى ًَمه  لَُ ُمْؤِمنِ َن َيهئِشَ ـْ َيْن بُنِّ ال»است که 
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 ِ َ  ص َفَحهلِليثًه لَِرُسوِل َّللاه هَه فَقَ ههَهَه َفَرحه ِمْن فَهِطَمَُ، َفَىه َْت إَِنا َدَخهَْت َيهَ ْ ِ ََهَن َيهَ ْ

َ  لِِ    .«صلِهَه َىَمه َىه َْت تَْصنَُع هِ
ه َربَيُْت بََحهللاً َىهَن بَْههلَلَق لَْهَجًُ ِمْن فَهِطَمَُ إِال بَْن يَُكْوَن َفَيْن يهئشُ ََهلَْت: مَ »

 .(1)«صالذي َفلَهلَلهَه 
گفتن و تکلام  گفت: من هیچکس را ندیدم که در سخن لام المعمنین عایشه»ترجمه: 

آمدناد،  باشد، و هرگاه که فاطمه به خدمت پیامبر مای  صتر از فاطمه به رسول خدا شبیه

گفتناد،  بوسیدند، و خوش آمد مای خاستند و ایشان را میرم برای ایشان از جا برمینبی اک

روایت  لکردند، همچنین از عایشهنیز همینگونه رفتار می صهمانطور که ایشان با پیغمبر 

 .«شده که گفت: هیچکس را راستگوتر از فاطمه ندیدم، مگر پدر ایشان را
روایت کرده است که  لیا طوسی از عایشه اند که ششیا عباس قمی منین نقل کرده

باشاد،   صت از فاطماه باه رساول اهلل    گفت: من احدی را که در گفتار و سخن شبیهمی

هاای او را  گفت و دستآمد او را مرحبا میبه نزد آن حضرت می لندیدم و مون فاطمه 

ت رفا نشاند و مون حضرت رسول باه خاناة فاطماه مای    بوسید و در کنار خویش میمی

هاای  گفت و دستکرد و خوشآمد میخاست و پدر بزرگوارش را استقبال میایشان برمی

 بوسید.آن حضرت را می

جلد  «حلية األولياء»، و کتاب 333جلد اول، صفحة « منتی االمال»این روایت در کتاب 

 نیز منین نقل شده است: 23دوم صفحة 

ُت بََحهللاً ََطُّ بَهْ » َر بَل ههََهلَْت يهيش  َمه َربَيْ  .«هلَلَق ِمْن فهِطَمَُ َغ ْ
به جز پادر   لفرمودند که من هرگز هیچکس را راستگوتر از فاطمه لعایشه »ترجمه: 

 .«ایشان ندیدم
فائهلل»همچنین در کتاب  ، از عمر بن دینار سخن 353جلد مهارم، صفحه  «َمْجَمع الزه

 حضرت عایشه منین نقل شده که

                                           
 .302 – 335/  3المستدرک،  -(1)
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َر بل ههََهلَْت يهئشُ: َمه َربَيُْت ََ »  .«طُّ بََحهللاً بَفَْضَ  ِمْن فهِطَمَُ َغ ْ
باه جاز    لتار از فاطماه  گفتند که من هرگز هیچکس را با فضایلت  لعایشه »ترجمه: 

 .«پدرشان ندیدم
خالصه آن که تمجید و تحسین حضرت عایشه نسبت به حضرت فاطمه دلیل روشان  

 بر صفا و محبت میان آن دو ملکة عفت است.

 لدر باب محبت به عایشه لبه فاطمه صتوصیة رسول خدا 

امام مسلم در باب فضائل عایشه و امام نسائی در سنن نساائی روایات کارده اناد کاه      

کنند کاه یاک روز ازواج مطهارات، حضارت     حضرت ام المعمنین عایشه صدیقه نقل می

فرستادند، فاطمه تشریف آوردناد و   صفاطمه را برای رساندن پیامی نزد حضرت رسول 

نمودناد. بعاد از   ورود خواستند، پیغمبر اکرم در آن وقت در خانة من استراحت میاجازة 

به داخل خانه آمده، عرض کردند یا رساول اهلل، ازواج مطهارات مارا باه      لاجازه، فاطمه 

از لحاظ محبت و هادایا   لخدمت شما فرستاده اند که شما در میان ایشان و دختر صدیق

 در آن وقت ساکت بودم.مساوات و برابری فرمائید، همه 

؟ ََهلَْت لَهل، ََهُل فَأَِح ِّ  هَِذه» َن َمه بِح ُّ  .«فَقَهَل لَهَه بَْي لُنَ هَُ بَلَْعتِ تُِح ا ْ
پیغمبر فرمودند: ای دختر عزیز من آیا تو دوست نداری، کسای را کاه مان دوسات     »

 .«دارمرا. پیغمبر فرمودند: پس این )عایشه( را دوست ب فاطمه فرمود:دارم. 
شنیدند برخاساته، نازد ازواج مطهارات     صاین جواب را از پیامبر  لوقتی که فاطمه 

 صرفتند و تمام جریان را نقل کردند، ازواج گفتند: شما دوبااره باه خادمت رساول اهلل     

بروید، و به نفع ما صحبت کنید، حضرت فاطمه جواب دادند که مان هیچوقات در ایان    

 .(1)نخواهم کرد گفتگو صباره در نزد رسول خدا 

                                           
 .34، ص 3، و سنن نسائی. جلد 340، ص 3صحیح مسلم، جلد  -1
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ای از اُلفت و احتارام میاان حضارت فاطماه و     این واقعه منانکه قبال  هم گفتیم، نمونه

حضرت عایشه بود، و اگرمه قبال  هم به واساطة ام الماعمنین باودن، و احتارام حضارت      

عایشه نزد حضرت فاطمه بسیار بود، لکن در این واقعه محبت ام الماعمنین بیشاتر در دل   

رفت و در این که میان این دو بانوی بزرگوار محبات و اعتمااد کامال برقارار     ایشان جا گ

بوده، هیچگونه شکی نیست، و کسانی که در این اعتماد و موَدت شک کرده اند دشامنان  

 اهل بیت هستند.

کنیم که بازهم از زبان حضارت عایشاه نقال شاده     در اینجا جریان دیگری را نقل می

به خدمت ام المعمنین عایشه آمدم و از ایشان در بارة گوشت گوید: من سلیمان می»است: 

در ابتادا گوشات قرباانی     صفرمودند که رسول خادا   لقربانی سعال کردم، ام المعمنین 

ممنوع قرار داده بودند، و بعدا  آن را جایز نمودند، و علت این مسئله هم این بود که علای  

طماه از گوشات قرباانی خاود نازد      از سفر تشریف آورده و حضرت فا بن ابی طالب 

خوردن این گوشت را منع نفرموده  صگفتند: مگر پیامبر  ایشان آوردند، حضرت علی 

گفتند: حاال رخصت عنایت شده است. حضرت علی به خدمت رساول اهلل   لاند؟ فاطمه 

فرمودند: آری، رخصات داده شاده اسات، و شاما      صآمدند و حضرت رسول خدا  ص

 .(1)وشت قربانی را مصرو کنیدتوانید گهمیشه می

گردد که میاان  و از این حدیث هم که حضرت عایشه مستدال  نقل کرده اند، معلوم می

این بزرگواران اندک رنجش و کدورتی نبوده است، بلکه هرمه میان آنها بوده اخاالص و  

 خلوص و صفا بوده است.

رت فاطماه از  هاای حضا  کند کاه دسات  ابن ابی لیلی از حضرت علی مرتضی نقل می

رفتناد، و   صآسیاکردن گندم و جو آبله زده بود، از روی ناراحتی به خادمت نبای اکارم    

مون آن حضرت در خانه نبودند، حضرت فاطمه با حضرت عایشه نشستند و گفتناد کاه   

به  صام. وقتی که نبی اکرم برای عرض این مطلب به حضرت رسول خدا به این جا آمده

                                           
 .343، ص 3مسند احمد، جلد  -1
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رت عاشه عرض کردند که در نبودنِ شما حضرت فاطمه برای خانه تشریف آوردند، حض

به محض شنیدن این پیام فورا  عازم خاناة حضارت    صاین حاجت آمده بودند، نبی اکرم

تشریف آوردند ما  صفاطمه شدند، حضرت علی مرتضی فرمودند: وقتی که رسول خدا 

ودند که در جای خود خواستیم که از جای خود برخیزیم. ایشان فرمخوابیده بودیم، و می

ام را لماس  فرما شدند که پای مبارک ایشاان ساینه  راحت باشید، و طوری میان ما تشریف

دهام و  کرد، سپس فرمودند: ای دخترم من میزی بهتر از آن که تو خواسته بودی، بتو می

مرتباه سابحان اهلل و    33مرتبه اهلل اکبار و   32آن این است که هروقت خواستب بخوابی 

که این ذکر به  (1)تبه الحمد هلل قرائت کن، و این برای تو از داشتن خادمه بهتر استمر 33

معروو است، و مسلمانان سعادتمند این ذکر را همیشاه بار زباان جااری      لتسبیح فاطمه

سازند و تا قیامت هم بر زبان امت اسالمی جاری خواهد بود، و جریان این روایت نیز می

هاای  خلوص و محبت و مودت میان این نیکوسیرتان که دل دلیل دیگری است بر صفا و

آنها را خداوند از آالیش دشمنی و کدورت پاک کرده است، و به خصوص تماام زنادگی   

 تا روز قیامت خواهد بود. صاین مادر و دختر نمونة زندگی مادرانِ امت محمد 

بت شده است کاه  این توضیح الزم است که علماء در تأثیر این وِرد تحقیق نموده و ثا

هاای روزاناة او برطارو    اگر انسان در وقت خواب این تسبیح را بخواند، تماام خساتگی  

 گردد.می

 سازدفاطمه از رازش عایشه را مطلع می

باوده، و   لکنیم که مانند یک رازِ مخفی نازد سایده فاطماه    در اینجا روایتی را نقل می

ه وسیلة ایشان تمام امات از آن منقبات   ایشان حضرت عایشه را از آن مطلع کرده و بعدا  ب

فرمایناد: یاک روز هماة ماا     می لعُظمی باخبر شدند، ماجرا این است که حضرت عایشه

                                           
، و جلدو دوم، ص 232، صحیح بخاری، جلد اول، ص 33مسند ابوداود طیالسی، جلد اول، ص  -1

454 – 452. 
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تشاریف آوردناد و    لبودیم که حضرت فاطماه   صازواج مطهرات در خدمت نبی اکرم 

بود. حضرت رسول خدا ایشان را در پهلوی خود  صطرز رفتار ایشان مانند رفتار پیغمبر 

ای دادند و سخنانی آهسته در گوش ایشان گفتند، به طوری که حضرت فاطمه به گریه ج

افتادند. وقتی پیامبر اکرم گریة ایشان را دیدند، دوباره ساخنانی آهساته در گاوش ایشاان     

گفتند که حضرت فاطمه خندان شدند، وقتی که رسول اهلل از مجلس تشریف بردند من به 

ول اهلل درین مجلس اختصاصا  به شما رازی را گفتند حضرت فاطمه گفتم که حضرت رس

و شما گریان شدید، این مه رازی بود؟ حضرت فاطمه جواب دادند که حضارت رساول   

اهلل راضی به اِفشای این راز نیستند، وقتی که بنی اکرم از ایان دنیاا رحلات نمودناد، مان      

دارم )یعنی حقوق مادری(  دوباره به سیده فاطمه گفتم که شما را به آن حقوقی که بر شما

مه میزی را به شما گفتند، حضارت   صپرسم که حضرت رسول اهلل دهم و میقسم می

توانم آن را فاش کنم. قضیه از این قرار بود کاه در مرتباة   فاطمه جواب دادند که حاال می

اول به من فرمودند که جبرئیل به من خبر داده است که وفات من نزدیک اسات، لاذا ای   

مه صبر داشته باشی و خووِ خدا بهترین راهنمای تو باشد، وقتی که من ایان ساخنان   فاط

را شنیدم، همانطور که همة شما دیدید، به گریه افتادم. آن وقات رساول خادا دوبااره در     

گوش من آهسته فرمودند: ای فاطمه تو خوشحال نیستی که در بهشت سرورِ هماة زناان   

ان خندان شدم و بر خوانندگان محترم روشن است که معمنه باشی، من از این سخنان ایش

باه امات    لخبر این فضیلت بزرگ برای حضرت فاطمه باه وسایلة ام الماعمنین عایشاه     

اسالمی رسیده و این روایات را هام علماای اهال سانت و هام علماای اهال تشایع در          

شود، ولی های خود ذکر کرده اند، اگرمه در الفاظ روایت اختالفات اندکی دیده میکتاب

 .(1)اصلِ مضمون روایت همان است که در باال ذکر گردید

 گردد که:نتیجة آنچه از تواریخ و مُسَلَّمات بینَ الفریقَین ثابت می

                                           
، و المناقب ابن شهر آشوب، جلد 32(، جلد دوم، ص 235أمالی، شیا ابوجعفر طوسی )متوفی  -1

 .30مهارم، ص 
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بین دختر و ازواج آن حضارت رفات و    صهمانطور که در زمان حیات نبی اکرم  -3

ل است بار محبات و   آمد بوده، پس از وفات حضرت نیز این روابط ادامه داشته و این دلی

 مودَّت میان آنها.

یکادیگر را عازت و    صهای عفت در زمان حیاات پیغمبار   همانطور که آن ملکه -3

 کردند، بعد از وفات ایشان نیز همان روش را برقرار داشتند.احترام می

حضرت عایشه آنقدر از ارزشِ رازِ نبی اکرم و فاطمه الزهراء آگاه بودند که پس از  -3

عالمم ایشان را قسم داده و موضوع را پرسیده و آگااه شادند و ایان فضایلتِ      وفات سرور

 را در نزد امت تا روز قیامت نشر دادند. لبزرگ فاطمه

در بین تمام مسلمانان فقط حضرت ام المعمنین سیده عایشه بودند که این فضیلت  -2

 را برای حضرت فاطمه بیان و تبلیغ نمودند.

و نیز بعد از وفات آن حضرت میاان ایان    صپیغمبر اکرم و خالصه آن که در زندگی 

مادر و دختر روابط محکمی برقارار باوده، و دوساتدار و ذمخاوار و همنشاین یکادیگر       

 .ببوده

 وفات

نیم قرن عالم اسالم را از اناوار الهیاه و اُساوة حَسَانه خاویش مناور        لحضرت عایشه

 04دهم رمضاان المباارک سانة    هجری بیما شدند و در هف 04کردند، و باالخره در سنة 

سالگی دار فانی را وداع گفتناد، در دورانِ بیمااری ایشاان،     32پس از نماز عشاء در سن 

آمدند و ایشان از این مردم از ایشان مادح و ساتایش کنناد راضای     مردم برای عیادت می

منین باوده  آمدند گفتند که نام شما از امزَل ام المع بنبودند، منانکه وقتی عبداهلل بن عباس

ترین زوجة پیامبر ما هستید، و خداوند به وسیلة شما تایمم را بارای امات    و شما محبوب

مقرر فرموده و سورة نور برای برائت شما نازل شده است، درین وقات حضارت عایشاه    

باودم. ایشاان   ها معاو دارید، کاش من معدوم مای گفتند: ای ابن عباس مرا از این تعریف

زة مرا در تاریکی شب بردارید و مرا در روضة اقادس دفان نکنیاد    وصیت کردند که جنا
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کردند(. در تشییع جناازه  احساس حجاب نمی )برای این که در نزدیکی حضرت عمر 

و ترحیم ایشان منان هجومی از مردم مدینه بود که در جنازة هیچکس دیاده نشاده باود،    

نماز خواندند، و همة اصحاب بر جنازة صدیقة کائنات  لمردم به امامت حضرت ابوهریره

هااا و کِبااار در مراساام نماااز شاارکت داشااتند، و جنااازة ایشااان بااه وساایلة باارادرزاده   

 هایشان در جَنَّت البَقمیع به خاک سپرده شد.خواهرزاده





 
 

 

 سخنان ارزنده

 پذیر.در دنیا دو میز پسندیده است. سخن دلپذیر و دلِ سخن -3

خلوتگاه است و سرمایة آن تقوی، و معفاتِ ان  عبادت یک تجارت است که دکانِ آن  -3

 بهشت است.

 برترین جهاد، فرونشاندن خشم است با داشتن قدرت انتقام. -3

ناماه اش را نوشاته و زیار    برای معمن سزاوار نیست که بخوابد، مگر آن کاه وصایت   -2

 سرش گذاشته باشد.

 معذن، منادی رحمن است و آوازخوان، منادی شیطان. -0

هاای ناازک   گفتن مرد و زنِ نامحرم، شرعِ بدکاری است و پوشیدنِ لباسسخنآهسته  -3

 در حُکم برهنگی است.

سلطنت، و قلعة بدون حصار و پیروزی بدون زحمت، و هیبت بیخاموشی عبادت بی -2

 هاست.ها و جوابِ ناداناسلحه، و گن  حکمت

آذازِ سفر تو گهواره است تو ای انسان در این دنیا مسافری هستی به طروِ آخرت که  -4

 و پایانِ آن گور.

شود عدل است، و آن تلخای کاه آخارِ آن شایرین     آن ساختمانی که هرگز ویران نمی -2

 است صبر است، و آن شیرینی که عاقبِ آن تلا است شهوت است.

 شود.ها باز میهر دَری که به روی فقرا باز نشود، به روی طبیب -35

پاذیر: بُخال را از مالادار، طماع را از علمااء،      ز دَه شخص نمای خداوند دَه میز را ا -33

شمی از زنان، دنیا دوستی را از پیاران، سُساتی و تنبلای را از جواناان، ذارور را از      بی

فقیران، ظلم را از شاهان، خودپسندی را از زاهدان، ریاکاری را از عابدان و نامردی را 

 از جنگاوران.
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شود: مشم از دیدن، زمین از باران، زن ناپااک از  نمیهشت میز از هشت میز سیر  -33

 مرد، عالِم از عِلم، سائل از سعال، حریص از جمعِ مال، دریا از آب، و آتش از موب.

 گیرد: پیرمرد زناکار، دانشمندِ بدکار، گدای متکبر.خداوند بر سه شخص خشم می -33

 ، و او نیز مردِ نامحرم را نبیند.شایستگی زن در دو میز است: مرد نامحرم او را نبیند -32

شود: راحت جسمانی، قوتِ روحانی و حفاظت نشینی سه برکت حاصل میاز گوشه -30

 ایمانی.

خُلقی، تجارتی سودمند، و قناعت، گن ، و نداشتن گرفتاری دنیاوی، آبارو، و   خوش -33

 تولک، پناه، و عقل، کشتیِ نجات است.

 ردار هر شخص در آن مکتوب است.کتابی است که گفتار و ک« قضا» -32

کاه آن را دوام نیسات و    ،وفا، عُمر همنشینی است گریز پاا دولت معشوقی است بی -34

 این را قیام.

از تأدیب فرزندان دلسرد نشوید و دست برندارید، زیرا که او از موب نخواهد مُرد،  -32

 ولی از عذاب جهنم نجات خواهد یافت.

بعد از سالم، من از حضرت رساول اهلل  »به معاویه نوشتند:  ای خطابایشان در نامه -35

شنیدم که فرمودند که هرکس رضایتِ خدا را جستجو کند و در راهِ رضایِ خدا از  ص

دارد، و هرکس کاه  نارضایتی خملق نترسد، خداوند او را از نارضایتی خلق محفوظ می

ص را به همان ماردم  بکوشد تا مردم را خوش آید و خدا را ناخوش، خداوند آن شخ

 «.گذارد تا هرگونه که بخواهند با او رفتار کنندوامی

قرآن مجید را آرام آرام تالوت کنید، و در فهم و درکِ آن بکوشاید و در طلابِ بهشات     -33

 باشید.

 دار نپوشند در محشر از لباسِ خوب محروم خواهند بود.کسانی که لباس کهنه و وصله -33
ْوِن الْ تَ  ْت لِعَ  هنِ َمنه ـَمهِِ  الْ ـمه

 عبد العزیز خالقی

 سه شنبه شب دهم ربیع االول



 
 

 

 مناجات

 :منسوب به حضرت ابوبکر صدیق 
 ُخْذ لِهُط َِ  يه إله  َمْن لَ ُ زاٌد ََه ْ ٌ 

هلَل لَهلَِ  يه َجهِ  ُ  هلْلقِ يأتِ  ِينْ هٌِس لِهلصا  ُم ْ
 رددستگیری کن با لطف خود ای خدای من کسی را که توشة اندک دا
 مُفسلی است که از روی راستی به درگاه تو آمده، ای بزرگوار

 ن    ن   يظ م فهغ ر الذ   العظ م
 إ   شخص مذ   ي هلل نل  

 گناهِ او گناه بزرگی است پس بیامرز گناه بزرگ را
 ای خاکسار استزیرا که او شخصی گناهکار و بنده

 من  يص هن ف ع هن فسهو لعهلل سهو
   لعهلل إيطهء الجزي من  إحعهن ففض

 از او عصیان و فراموشی و ذفلت پس از ذفلت است
 از تو نیکی است و فضل پس از بخشش بسیار

 طهل يه رب ن ول  مث  رم  ال تعهلل
 فهيف ين  ى  ن   فهه ح الص ح الجم  

 های بیشمارزیاد شد گناهان من ای خدایِ من مانند ریگ
 خششی نیکوپس عفو کن همة گناهان را و ببخش ب

 هـَ  لنهر الردي يه رب ف  حق  ىم
 َهت َ  يه  هر ىو   ب ت ف  حق الخه  

 بگو به آتش سرد شو ای خدا در بارة من همانطور که
 گفتی بگو ای آتش باش تو در مورد ابراهیم خلیل
 يهفن  من ى  داء فاَض ين  حهجت 
 إن ل  َه ه سق مه ب ت من يش   العه  

 ها و حاجات مرا قضا کنهمه بیماری شفا ده مرا از
 زیرا که مرا قلبی بیمار است و تو شفادهندة بیمار هستی
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 ب ت شهف  ب ت ىهف  ف  مهمهت اْلمور
 ب ت حع   ب ت رل  ب ت ل   عم الوى  

 کننده هستی در کارهای مهمتو شفادهنده هستی، تو کفایت
 ترین وکیل من هستیتو مرا کافی هستی تو پروردگار من هستی و تو به

 رب ه  ل  ىنز فض  ب ت فههب ىريم
 بيطن  مه ف  َم ري دلن  خ ر الهللل  

 ای خدا ببخش به من گن  فِضلیتی، تو بخشنده بزگوار هستی
 ببخش به من هرمه در دلِ من است و راهنمائی کن مرا بهترین راهنمائی

 ى ف حهل  يه إله  ل س ل  خ ر العم 
 زاد طهيهت  َه   هل  ىث رـسوء بيم

 مگونه است حالِ من ای خدای من، نیست مرا کاری نیک
 کارهای بد من زیاد است و ذخیرة طاعات من کم است

 ه  لنه مهكهً ى  راً ممه  خهف
 منهدي ج ري ـرلنه إن ب ت َهض فال

 ترسمببخش ما را مُلکِ بزرگی، نجات ده ما را از آنچه می
 قاضی هستی و منادی جبرئیل استای خدای ما هنگامی که تو 

 بَيَْن موسل بَيَْن ي عل بَيَْن يح ل بَيَْن  وح
 الجه   لمولـب ت يه ههلليق يهص ت  إلل ال

 کجا است موسی، کجاست عیسی، کجاست یحیی، کجاست نوح

 تو ای صدیق گناهکار هستی توبه کن به خدای بزرگ

*** 
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